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

 

DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2021.
Solicito autorização para participação no curso de

aperfeiçoamento denominado Curso Prático de Elaboração de
Projeto Básico e Termo de Referência de acordo com a IN
05/2017 - MPDG e o Novo Decreto nº 10.024/19, a ser
realizado no período de 16 a 20 de agosto, das 8h às 13h, de
forma presencial, na cidade de Brasília.

 
O curso servirá para atualização deste servidor,

tendo em vista que ocupo o cargo de Coordenado de Serviços
Gerais, que tem como uma de suas unidades a Seção de
Gestão de Contratos - SEGEC.

 
Dessa forma, sigam os autos para a Direção-Geral

para análise e autorização do solicitado, informando ainda
que será necessário chegar na cidade de Brasília no dia
anterior (15/08), tendo em vista que o início do curso será no
dia 16/08 às 8h, conforme informações anexadas ao presente
processo.

 
Seguem links para informações e inscrição do

servidor:
Informações: https://www.mmpcursos.com.br/curso-

pratico-de-elaboracao-de-projeto-basico-e-termo-de-
referencia#programacao

Inscrição: https://www.mmpcursos.com.br/inscricao/553
 
 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,
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Coordenador, em 03/08/2021, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0925489 e o código CRC D3E7CADB.
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APRESENTAÇÃO:

Esse treinamento se dispõe a preparar todos os pro�ssionais envolvidos em certames

licitatórios, na elaboração do Projeto Básico, Termo de Referência e editais, familiarizando-

os com as alterações sofridas nos procedimentos licitatórios e, também, a transmitir a

prática de como elaborar o termo de referência.

OBJETIVO:

Atualizado com as novas diretrizes trazidas pela Instrução Normativa nº 05/2017, a qual

dispõe sobre as regras do procedimento de contratação de serviços no âmbito da

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e pelo NOVO Decreto do

C O N H E Ç A  M A I S  S O B R E  O  

CURSO

Curso Prático de Elaboração de Projeto Básico e
Termo de Referência de acordo com a IN 05/2017

- MPDG e o Novo Decreto nº 10.024/19

QUERO ME INSCREVER
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Pregão Eletrônico, n° 10.024/19. Serão tratados temas como as exigências da Lei de

Licitações, o adequado planejamento, a implementação da qualidade nos pedidos de

compras e contratações, a análise de amostras, o pedido de marcas, os principais vícios

das licitações e dos editais, dentre vários tópicos essenciais ás boas compras e

contratações pelo Poder Público.

O evento visa capacitar os servidores, visando proporcionar o domínio das técnicas,

normas e boas práticas sobre a elaboração de editais, preparação de especi�cações

técnicas, projetos básicos e termos de referência que assegurem processo de licitação

econômico e juridicamente e�ciente. Ao �nal do curso o servidor estará apto a:

1. Indicar a legislação relacionada aos instrumentos de contratação;

2. Identi�car fundamentos e princípios necessários para uma contratação pública de 

excelência;

3. Reconhecer a importância do termo de referência e do projeto básico para

a contratação pública;

4. Identi�car os principais problemas e os aspectos mais polêmicos relacionados

aos instrumentos;

5. Elaborar um termo de referência ou um projeto básico que atenda as necessidades

de seu órgão.

 

REQUISITOS PARA O CURSO ON-LINE AO VIVO: 

Computador ou Notebook com: 

   • Conexão de banda larga com a Internet de 5Mbs

   • Webcam integrada ou câmera USB externa 

   • Processador Intel i3/i5/i7 da 2ª geração de 2,2 GHz, equivalente a AMD ou superior

compatível com vídeo em HD   

 

PÚBLICO-ALVO:
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Arllington Campos Sousa
Instrutor

 CURRÍCULO RESUMIDO:

Advogado; Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais; Pós-graduado em Direito Público e
Direito Empresarial; graduado em Direito e Educação Física; Servidor Público Federal
com larga experiência na área de Licitações e Contratos Administrativos, como
Consultor Jurídico, Assessor de Direção, Presidente de Comissões Especiais e
Permanentes de Licitação e membro de equipe de apoio ao Pregão; ministra aulas,
cursos e treinamentos na área de Direito Público; professor do curso de Pós-graduação
em Direito Público da Esad; instrutor das escolas de governo: Esaf e Enap; autor do
livro: Licitações e Contratos Administrativos passo a passo para Municípios (Incluindo o
Pregão) Teoria e Prática, editora Líder, além de artigos em revistas especializadas. 

 

obre a MMP

Presidentes e demais membros das comissões de licitação, diretores, chefes de divisão,

gerentes e técnicos; Administradores de contratos e pro�ssionais das áreas de compras,

suprimentos e administração de materiais; Responsáveis pelos órgãos que promovem e

acompanham a execução dos contratos; Coordenadores, Gerentes e servidores que

militam na área de convênios, tanto no nível de execução, como no nível de celebração e

�scalização; Servidores das diversas áreas com atividades relacionadas com o assunto no

âmbito da administração pública federal, estadual e municipal.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Visão sistêmica da Contratação Pública

  1.1. Síntese dos procedimentos da Contratação Pública

     1.1.1. Planejamento

     1.1.2. Necessidade

           1.1.2.1. Requerimento

           1.1.2.2. Termo de Referência e Projeto Básico

           1.1.2.3. De�nições Orçamentárias e Financeiras

           1.1.2.4. Elaboração do Instrumento Convocatório (Edital) – Controle preventivo da

área jurídica – Publicação

           1.1.2.5. Procedimento licitatório

           1.1.2.6. Contrato

           1.1.2.7. Execução

           1.1.2.8. Controle

  1.2. Dispensa e Inexigibilidade de licitação 

     1.2.1. Dispensa

     1.2.2. Inexigibilidade

  1.3. Projeto Básico e Termo de Referência

     1.3.1. Semelhanças e diferenças entre Projeto Básico e Termo de Referência

     1.3.2. Importância: Base para um bom edital

     1.3.3. Responsabilidade pela elaboração e necessidade de aprovação

Conteúdo Programático

  Conteúdo Programático
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2. Elementos do Projeto Básico ou Termo de Referência

   2.1. Necessidade

   2.2. De�nição do objeto

   2.3. Justi�cativa

   2.4. Especi�cação do objeto

      2.4.1. Detalhamento 

      2.4.2. Parcelamento x fracionamento

      2.4.3. Itens e lotes

      2.4.4. Amostra ou prova de conceito

      2.4.5. Vistoria (visita técnica)

   2.5. Responsabilidade das partes

   2.6. Estimativa de custos (Pesquisa de Preços e de Mercado) – IN 05/2014 - MPDG

      2.6.1. Elaboração de orçamento de referência para obras e serviços de engenharia –

 Decreto nº 7.893/2013

      2.6.2. Cronograma físico-�nanceiro

      2.6.3. Condições de recebimento

   2.7. Critérios de escolha da proposta

   2.8. De�nição da empreitada

   2.9. Prazo de execução ou prazo de entrega

      2.9.1. Vigência dos contratos

      2.10. Procedimentos de gerenciamento e �scalização

      2.11. Acordo de nível de serviço

      2.12. Garantias

      2.13. Reajuste

      2.14. Sanções administrativas

3. Matérias pontuais e complementares
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   3.1. Margem de preferência

   3.2. Critérios de sustentabilidade ambiental 

   3.3. Sistema de registro de preços

   3.4. Contratação de serviços

   3.5. Regime diferenciado de contratação - RDC

   3.6. Solução de Tecnologia da Informação - IN 01/2019 - ME

   3.7. Prerrogativa das microempresas e empresas de pequeno porte

4. Instrução Normativa - IN 05/2017 - MPDG – e seus re�exos nas construções desses

instrumentos.

  4.1. Planejamento da Contratação

     4.1.2. Procedimentos iniciais - DFD

     4.1.3. Estudos Preliminares

     4.1.4. Gerenciamento de Riscos

  4.2. Entendendo a questão do Plano de Trabalho.

5. Fase de Planejamento do Novo Pregão Eletrônico;

  5.1. Estudos Técnicos Preliminares

  5.2. Desnecessidade de publicação no DOU para convenentes

  5.3. Adequação do Termo de Referência à novas regras:

     5.3.1. Modo de disputa: aberto e aberto fechado
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     5.3.2. Inserção e sigilo dos documentos de habilitação

     5.3.3. Fechamento da etapa de lances

6. O�cinas práticas de elaboração dos instrumentos

7. Estudos de casos e Jurisprudência aplicada ao tema

Tenho interesse 

 PRESENCIAL

 Brasília/DF

 De 16/08 a
20/08/2021

 das 08:00 às 13:00

 24 horas

R$ 1.890,00

Tenho interesse 

 On-Line AO VIVO

 Brasilia/DF

 De 16/08 a
20/08/2021

 das 08:00 às 13:00

 24 horas

R$ 1.390,00
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N O S S A  M E T O D O L O G I A

Método de Ensino

Aulas dialogadas, com apresentação de slides, mapas conceituais, quadros

sintetizados, quadros de controles de acompanhamento e de medições, dicas de

fontes e sítios da internet detentores de boas práticas, publicações e estudos de

casos concretos.

INCLUSO E INFORMAÇÕES SOBRE CONFIRMAÇÃO DO CURSO

Material didático e de apoio, almoço (se aula nos dois turnos), lanche (manhã e/ou

tarde) e certi�cado de participação (mínimo de 75% de presença na sala de

treinamento).

Assegure sua participação e colabore para a viabilização do evento, efetuando sua

inscrição com antecedência. A MMP Cursos con�rmará o evento com até 5 (cinco) dias

de antecedência, aguarde este prazo para tomar as providências necessárias para o

seu comparecimento. Obs.: A inscrição será con�rmada somente após o envio da nota

de empenho, ordem de serviço, autorização ou outra forma de pagamento.
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Con�ra abaixo alguns de nossos clientes

Assine nossa newsletter
Fique por dentro das novidades

ODOLOGIA
 

 

 

- A MMP Cursos reserva-se o direito de adiar e/ou cancelar o curso se houver

insu�ciência de inscrições e de substituir o docente por motivo de força maior.

Cancelamento por parte do Inscrito:

O cancelamento da inscrição por parte do inscrito deverá ser realizada com 3 (três) dias

úteis de antecedência da realização do evento, após este prazo deverá ser feita a

substituição ou solicitação de crédito no valor da inscrição
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 61 4102 8052 WhatsApp: 61 9 9445 4563

 contato@mmpcursos.com.br

 SRTVS Setor de Rádio e TV Sul Quadra 701 CJ E, Bloco 01, Sala 212, Parte A1 - Asa Sul –

Brasília/DF, CEP 70340-901

© MMP CURSOS

Inserir E-mail ENVIAR
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Curso: 38 - Curso Prático de
Elaboração de Projeto Básico e

Termo de Referência de acordo com
a IN 05/2017 - MPDG e o Novo
Decreto nº 10.024/19 16/08 a

20/08/2021

1. DADOS DO CONTRATANTE

Informe os seus dados pessoais. Entraremos em contato em breve para prosseguir.

*Campos de preenchimento obrigatório

Dados Pessoais

Nome: *

Email: *

Telefone (1): *

Órgão *

Estado: *

Selecionar...

Número de participantes *
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1

Como �cou sabendo deste curso? *

 

Enviar

2. CONFIRMAÇÃO

      

Assine nossa newsletter
Fique por dentro das novidades

 61 4102 8052 WhatsApp: 61 9 9445 4563

 contato@mmpcursos.com.br

 SRTVS Setor de Rádio e TV Sul Quadra 701 CJ E, Bloco 01, Sala 212, Parte A1 - Asa Sul –

Brasília/DF, CEP 70340-901

© MMP CURSOS

Inserir E-mail ENVIAR
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Curso: 38 - Curso Prático de
Elaboração de Projeto Básico e

Termo de Referência de acordo com
a IN 05/2017 - MPDG e o Novo
Decreto nº 10.024/19 16/08 a

20/08/2021

1. DADOS DO CONTRATANTE

Parabéns Sr(a). André Bonaparte Santos

Agradecemos o interesse demonstrado pelo curso 38 - Curso Prático de Elaboração de Projeto

Básico e Termo de Referência de acordo com a IN 05/2017 - MPDG e o Novo Decreto nº

10.024/19 16/08 a 20/08/2021 

e a MMP Cursos – Capacitação e Treinamento Pro�ssional está honrada pela con�ança.

O interesse foi efetuado com sucesso! Em breve, a Diretoria Comercial da MMP Cursos

entrará em contato para maiores detalhes.

A MMP Cursos con�rmará o evento com até 5 (cinco) dias de antecedência, aguarde este prazo

para tomar as providências necessárias para o seu comparecimento. 

A inscrição será con�rmada somente após o envio da nota de empenho, ordem de serviço,

autorização ou outra forma de pagamento, 

bem como o nome(s) para o crachá do(s) participante(s) para o e-mail

contato@mmpcursos.com.br

Aguardar e-mail de con�rmação do curso.

2. CONFIRMAÇÃO

INTERESSE DEMONSTRADO COM SUCESSO!

✓
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Qualquer dúvida, encontramo-nos à disposição pelo telefone (61) 4102-8052 ou pelo e-mail

supracitado.

Atenciosamente, 

MMP Cursos

Imprimir

      

Assine nossa newsletter
Fique por dentro das novidades

 61 4102 8052 WhatsApp: 61 9 9445 4563

 contato@mmpcursos.com.br

 SRTVS Setor de Rádio e TV Sul Quadra 701 CJ E, Bloco 01, Sala 212, Parte A1 - Asa Sul –

Brasília/DF, CEP 70340-901

© MMP CURSOS

Inserir E-mail ENVIAR
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2021.
Considerando o pleito do Sr. Coordenador de

Serviços Gerais, inserto no Despacho COSEG (0925489),
direcionem-se os autos à Secretaria de Gestão de Pessoas
para a competente instrução.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 03/08/2021, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0925761 e o código CRC 9DAD4CB2.

0005536-53.2021.6.02.8000 0925761v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de agosto de 2021.
À CODES/SRACF para instrução.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 04/08/2021, 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
0926108 e o código CRC 5F4D7CA2.

0005536-53.2021.6.02.8000 0926108v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4013 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Em cumprimento ao Despacho GSGP (0926108), apresentamos

nossa instrução acerca do pedido formulado pelo Senhor Coordenador de
Serviços Gerais, André Bonaparte Santos, por meio do Despacho COSEG
(0925489), para participar do Curso Prático de Elaboração de Projeto Básico e
Termo de Referência de acordo com a IN 05/2017 - MPDG e o Novo Decreto nº
10.024/19, que será promovido pela empresa MMP Cursos, no período de 16 a
20/08/2021, optando pela modalidade presencial, em Brasília/DF.

- Quanto ao PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO = Não há previsão
no PAC/2021 da ação de capacitação em tela.

- Quanto ao ORÇAMENTO = há disponibilidade orçamentária, na
ação de Capacitação de Recursos Humanos, para atender às despesas com
Inscrição: R$1.890,00 (mil, oitocentos e noventa reais) + Diárias: R$3.066,00
(três mil e sessenta e seis reais) + estimativa de Passagens Aéreas:
R$2.000,00 (dois mil reais),  totalizando o gasto de R$6.956,00 (seis mil,
novecentos e cinquenta e seis reais).

É oportuno informar que, de acordo com o respectivo folder do
curso (0925497), há também a possibilidade de assistí-lo, na modalidade online
aovivo, o que reduziria os custos com a pretendida participação ao valor de
R$1.390,00 (mil, trezentos e noventa reais), ou seja, além de otimizar os
recursos orçamentários, os cursos a distância vão ao encontro das
recomendações do CNJ, além de observar o que estabelece o artigo 4º da
Portaria Conjunta 38/2021 -TRE/AL.

-  Quanto à REGULARIDADE FISCAL = por meio do documento
0926737, onde encontram-se anexadas as consultas ao CADIN, SICAF e CEIS,
pode ser analisada a situação fiscal da empresa proponente.

Por fim, informamos que o servidor requerente encontra-se
inscrito no curso "Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio
Sexual e da Discriminação", a ser ministratado pela Escola de Negócios
Conexxões Educação Empresarial, na modalidade online - ao vivo, no período
de 18/08/2021 a 03/09/2021, em caráter obrigatório (curso destinado aos
líderes do TRE/AL), objeto dos Processos SEI nº 0003325-
44.2021.6.02.8000 (contratação do curso) e 0004906-
94.2021.6.02.8000 (ciência do curso aos servidores inscritos), constatando-se
portanto uma coincidência entre o período desse curso, no qual o servidor já
está inscrito e daquele objeto do presente requerimento.

Diante dessa coincidência, anexamos, apenas a título de
sugestão, um folder da empresa One Cursos (0926832) para, caso haja o
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interesse, ser apreciada pelo servidor André Bonaparte, com vistas a verificar
se esse outro evento atenderia às necessidades que motivaram a abertura
deste Procedimento.

Desta feita, submetemos a presente instrução ao crivo de Vossa
Senhoria, bem como análise e deliberação superior sobre a proposição tratada
nesses autos.

 
Respeitosamente,
  
 

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 05/08/2021, 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
0926699 e o código CRC 2ABCABDE.

0005536-53.2021.6.02.8000 0926699v20
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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: 14.087.594/0001-24 DUNS®: 940155644
Razão Social: MMP CURSOS  CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA
Nome Fantasia: MMP CURSOS - CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/01/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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 (Possui Pendência)

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/12/2021
FGTS 13/08/2021
Trabalhista Validade: 07/12/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/08/2021
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

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: 05/08/2021 13:24 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

14.087.594/0001-24

Data da consulta: 05/08/2021 13:15:57 
Data da última atualização: 04/08/2021 18:00:03

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

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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03736944403Usuário:

05/08/2021 13:30:26Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

MMP CURSOS  CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA Adimplente14087594

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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Curso Online: Elaboração de Estudo Técnico
Preliminar, Termo de Referência e Projeto Básico
- Uma Abordagem Prática. De Acordo com a IN
05/2017 e Conforme as Diretrizes da NOVA IN
40/2020 e IN 49/20.Atualizado com a NOVA Lei de
Licitações nº 14.133/2021.
Prof/Tutor: Márcio Motta Lima da Cruz e Dilmar Teixeira Machado

CARGA HORÁRIA
24 horas - 14h às 18h ( 20hs de aulas ao vivo e 4hs de atividades extraclasse como cases, dinâmicas
de grupo, exercícios e material complementar)

DATA REALIZAÇÃO:
27/09 a 01/10/2021 

OBJETIVO
Capacitar os servidores responsáveis pelo planejamento das licitações a entenderem e
elaborarem os documentos dessa fase da contratação, notadamente o Estudo Técnico
Preliminar e o Termo de Referência/Projeto Básico, através da teoria, legislação, doutrina,
jurisprudência e principalmente e exemplos práticos, modelos utilizados em órgãos
públicos e exercícios aplicados.

PÚBLICO-ALVO
Membros de Equipe de Planejamento de Contratações, �scais e gestores de contratos,
integrantes da Assessoria Jurídica, auditores e controladores, fornecedores, bem como
demais envolvidos direta ou indiretamente com as contratações públicas, além de
interessados no assunto em geral.

PROGRAMA DO EVENTO
Módulo 1: Planejamento das Contratações Públicas 
Aula 1: Entendendo o planejamento: importância, objetivos e legislação aplicável; 
Aula 2: Iniciando o planejamento: Documento de Formalização da Demanda – o que é,
modelo da IN 5/2017, instruções de preenchimento; 
Aula 3: Equipe de Planejamento da Contratação: obrigatoriedade, formação e formalização
– exemplos práticos de portarias de designação; 
Aula 4: Documentos que compõem o planejamento: Estudo Técnico Preliminar, Termo de
Referência/Projeto Básico e Gerenciamento de Riscos; 
Módulo 2: Estudo Técnico Preliminar 
Aula 1: Conceito, objetivos, previsão legal e infralegal – exemplos de problemas que podem
ocorrer em uma contratação sem o ETP; 
Aula 2: Obrigatoriedade e possibilidade de dispensa; 
Aula 3: Sistema ETP Digital; 
Aula 4: ETP simpli�cado: hipóteses de utilização e conteúdo mínimo; 

E

O partici
curso
serviç

HOME Empresa Eventos Clientes novo Cursos 

Insc
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Aula 5: ETP segundo a IN 40/2020, IN 49/20 e IN 5/2017 – diretrizes gerais para elaboração
e conteúdo mínimo obrigatório; 
Aula 6: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido
sob a perspectiva do interesse público; 
Aula 7: Descrição dos requisitos necessários e su�cientes à escolha da solução, prevendo
critérios e práticas de sustentabilidade; 
Aula 8: Levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das alternativas
possíveis de soluções; 
Aula 9: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à
manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das justi�cativas
técnica e econômica da escolha do tipo de solução; 
Aula 10: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memórias de
cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência com
outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala; 
Aula 11: Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais,
das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de
anexo classi�cado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da
licitação; 
Aula 12: Justi�cativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável; 
Aula 13: Contratações correlatas e/ou interdependentes; 
Aula 14: Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou
entidade, identi�cando a previsão no Plano Anual de Contratações ou, se for o caso,
justi�cando a ausência de previsão; 
Aula 15: Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional
sustentável; 
Aula 16: Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do
contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para �scalização
e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; 
Aula 17: Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento; 
Aula 18: Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação. 
Módulo 3: Termo de Referência e Projeto Básico 
Aula 1: TR/PB: conceitos e diferenças; 
Aula 2: Diretrizes gerais para elaboração; 
Aula 3: Declaração do objeto – natureza, quantitativos e prazo; Fundamentação da
contratação e descrição da solução como um todo; 
Aula 4: Requisitos da contratação – CBO, vistoria, obrigações da contratante e da
contratada; 
Aula 5: Modelo de execução do objeto – prazo de início, métodos e rotina de execução,
frequência, periodicidade e quanti�cação dos serviços, modelo de Ordem de Serviço,
subcontratação;
Aula 6: Modelo de gestão do contrato e critérios de medição e pagamento – �scalização do
contrato, de�nição das sanções e garantias; 
Aula 7: Contratação baseada em resultado – Instrumento de Medição de Resultados (IMR),
como elaborar e modelos da Administração Pública; 
Aula 8: Forma de seleção do fornecedor – licitação, inexigibilidade ou dispensa, serviço
comum ou não; 
Aula 9: Critérios de seleção do fornecedor: habilitação técnica e econômico-�nanceira,
aceitabilidade de preços; estimativa de preços e planilha de composição de custos; 
Aula 10: Modelos de TR da AGU e estudos de caso. 
Lei 14.133/2021

 

INSTRUTOR
Márcio Motta Lima da Cruz e Dilmar Teixeira Machado 
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Márcio Motta Lima da Cruz 
Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, atualmente exercendo a função
de Diretor de Centralização e Padronização de Contratações, tendo exercido as funções de Chefe do
Serviço de Produção Grá�ca, Assessor da Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio (2012), Chefe
do Serviço de Elaboração de Termos de Referência de Serviços de Engenharia (2012-2013), Chefe do
Serviço de Acompanhamento de Licitações (2013-2016). Graduado em Matemática pelo UniCEUB,
Especialização em Gestão Publica pela Uned - Madrid/Espanha. Mestrado em Fazenda Pública e
Administração Financeira - IEF - Madrid/Espanha. Instrutor da Escola Nacional de Administração
Pública – ENAP, da Escola de Administração Fazendária – ESAF, de cursos privados e   Professor da
Secretaria de Educação do DF. * Participação no 4º Contratos Week, da empresa Negócios Públicos,
em 2017, com a o�cina “Acordo de Níveis de Serviço (ANS) e Instrumento de Medição de Resultados
(IMR), de acordo com a nova IN 05/2017”. * Participação no Seminário de Contratação e Gestão de
Terceirização na Administração Pública, da empresa Negócios Públicos, em 2017, sobre os temas
“Panorama das principais alterações normativas em relação à IN 02/2008”, “Critérios de remuneração
por hora e por resultado e utilização do IMR” e “Elaboração dos Estudos Preliminares”.* Participação
no 3º Curso de Atualização de Docentes em Logística da ENAP, em 16/03/2017, apresentando o
trabalho “Pesquisa de preços na Administração Pública”.* Participação no Forplad – Fórum Nacional
de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das Instituições Federais de Ensino Superior, em
Teresina/PI, no dia 19/02/2019, ministrando as palestras “Estudos Técnicos Preliminares - ETP” e
“Instrumento de Medição de Resultados – IMR”. 
Dilmar Teixeira Machado 
Servidor do Tribunal de Contas da União, atuando na área de logística e contratações públicas.
Graduado pela Universidade Católica de Pelotas em Processamento de Dados, graduado em
Ciências Contábeis pelo Centro Universitário da Grande Dourados, graduando em Direito pela
Universidade Estácio de Sá. Especialização em Orçamento Público pelo Instituto Serzedello Corrêa –
TCU e Pós-graduado em Direito Público: Constitucional, Administrativo e Tributário, Pós-graduando
em Direito Civil e Processual Civil de Acordo com o Novo CPC. Desde 2009; Participou como líder de
estudos de novas soluções para contratações de objetos especí�cos, efetivados com inovação e
e�ciência. Ocupou o cargo de chefe do Serviço de acompanhamento de licitações do Tribunal de
Contas da União – TCU durante 3 anos. Serviço também incumbido de auxiliar na elaboração de
termos de referência de serviços continuados. Integrante do banco de facilitadores da Escola
Superior de Administração Fazendária - ESAF, do Instituto Serzedello Corrêa – TCU, da Escola
Nacional de Administração Pública - Enap e de outras empresas, onde ministra cursos sobre licitação
e �scalização de contratos e competências pessoais e liderança. Master Trainer formado pela
Academia do Trainer. Coach formado pela empresa EVO Coaching.

DEMAIS INFORMAÇÕES
A One Cursos, através dos treinamentos online 100% ao vivo, proporciona ao cliente a
mesma qualidade dos eventos presenciais, com interação entre professor e alunos em
tempo real! 
Características: 
* Aulas em ambiente virtual 100% Ao Vivo interativas. 
* Duração do curso: 24 horas ( 20hs de aulas ao vivo e 4hs de atividades extraclasse como
cases, dinâmicas de grupo, exercícios e material complementar) 
* Replay: As aulas poderão ser assistidas por até 2 dias após a sua realização. 
* Emissão do certi�cado em formato digital.

REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS:
Antes do início da videoconferência, os requisitos abaixo listados devem ser avaliados para o bom
funcionamento da plataforma e aproveitamento do curso. Recomendamos as seguintes
especi�cações técnicas mínimas de hardware e software:

 Computador com bom desempenho;

 Conexão de internet via cabo e velocidade mínima de 10mbps;

 Webcam e microfone;

 Sistema de sonorização com qualidade (preferencialmente fone); e
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 Navegador: Utilizar preferencialmente o Google Chrome, ou as versões atualizadas do Mozila

Firefox e Internet Explorer.

Importante: Se as especi�cações mínimas não forem atendidas, a qualidade da transmissão
(áudio e vídeo) poderá ser comprometida.

AMBIENTE:
Curso ministrado em plataforma de videoconferência, totalmente ao vivo.

ACESSO:
Após a inscrição e con�rmação de pagamento o participante receberá e-mail com instruções de
acesso ao ambiente virtual e plataforma de videoconferência.

DISPONIBILIDADE:
Replay: As aulas poderão ser assistidas por até 2 dias após a sua realização.

METODOLOGIA:
O curso será ministrado através de videoconferência, 100% ao vivo, em plataforma de transmissão
online, com interação através de chat e possibilidade de participação ao vivo na transmissão, aulas
expositivas e apostila em formato digital.

CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO:
A inscrição será con�rmada mediante envio da nota de empenho, ordem de serviço, autorização de
fornecimento, depósito ou outra forma de comprovação do pagamento. O cancelamento da
inscrição, por parte do participante, poderá ser realizado no máximo 5 (cinco) dias úteis antes da
data de realização do curso online, sendo que, após este prazo, deverá haver a substituição do aluno
ou solicitação de crédito no valor da inscrição para utilização posterior. A One Cursos reserva-se o
direito em adiar, reagendar ou cancelar os cursos online se houver insu�ciência de quórum, bem
como substituir palestrantes em caso fortuito ou força maior, o que não caracterizará infração
administrativa ou civil, �cando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação (material e
moral). Observação: Ao CONTRATANTE que vier a desistir da participação após o prazo de
cancelamento da inscrição, independente da fase ou etapa, não será possível qualquer devolução de
valores pagos e nem o cancelamento da nota de empenho.

DADOS DA INSTITUIÇÃO
ONE CURSOS - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação LTDA 
CNPJ: 06.012.731/0001-33 
Inscrição Estadual: 07.450.679/001-48 
Banco Bradesco AG: 0606 Conta Corrente: 561939-4

TELEFONES
(61) 3224-0785 | (61) 3223-8360 | (61) 3032-9030

Emails: inscricao@onecursos.com.br / ionecursos@gmail.com

A Empresa One Cursos - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação LTDA, está cadastrada
no sistema de Cadastramento de fornecedores – SICAF.

CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO
Todos os Programas da ONE CURSOS poderão ser realizados "in company" por todo o Brasil.

Entre em contato conosco!

Formulário folder curso one (0926832)         SEI 0005536-53.2021.6.02.8000 / pg. 27

mailto:inscricao@onecursos.com.br
mailto:ionecursos@gmail.com


05/08/2021 One Cursos - Curso Online: Elaboração de Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Projeto Básico - Uma Abordagem P…

https://www.onecursos.com.br/eventos/eventos/saibamais/id/1229?tipo=aovivo 5/5

Pagamento
Empenho, Ordem de Pagamento 
e/ou Depósito em Conta

© One Cursos. Todos os Direitos Reservados Desenvolvido por: TechSpot

Inscrições
(61) 3224-0785 

(61) 3223-8360 

(61) 3032-9030

Endereço
SCS Qd. 02 Bl. B 
Lote 20 
Edf. Palácio do Comércio 
Salas 208/408 
CEP: 70.318-900 
Brasília-DF
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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 agosto de 2021.
Senhor Diretor,
Cumprimentando-o, e, em atenção às informações

trazidas pela CODES/SRACF, por meio do evento 0926699,
encaminho os presentes autos a Vossa Senhoria para
apreciação esclarecendo tratar-se de instrução acerca do
pedido formulado pelo Senhor Coordenador de Serviços
Gerais, André Bonaparte Santos, por meio do Despacho
COSEG (0925489), para participar do Curso Prático de
Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência de
acordo com a IN 05/2017 - MPDG e o Novo Decreto nº
10.024/19, que será promovido pela empresa MMP Cursos, no
período de 16 a 20/08/2021, optando pela modalidade
presencial, em Brasília/DF.

Assim, evoluo para deliberação.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 05/08/2021, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0926966 e o código CRC 11D78B0E.

0005536-53.2021.6.02.8000 0926966v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2021.
À SAD,
 
Para aferir a compatibilidade do preço cobrado, por

meio da SEIC. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 05/08/2021, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0927064 e o código CRC 01CD2EEA.

0005536-53.2021.6.02.8000 0927064v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2021.
À SEIC, em cumprimento ao Despacho

GDG 0927064.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/08/2021, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0927766 e o código CRC B1DAF2DE.

0005536-53.2021.6.02.8000 0927766v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2021.
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de pretensa contratação do Curso Prático

de Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência de
acordo com a IN 05/2017 - MPDG e o Novo Decreto nº
10.024/19, conforme demanda anunciada pela Coordenadoria
de Serviços Gerais - Despacho COSEG (0925489), a ser
ofertado pela MMP CURSOS - CAPACITACAO E
TREINAMENTO PROFISSIONAL, na modalidade presencial,
no período de 16 a 30/08/2021.

Os autos foram remetidos pela Secretaria de
Administração, em atendimento à determinação da Diretoria-
Geral de aferição do valor cobrado - Despacho GDG
(0927064), no montante de R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e
noventa reais).

Para tanto, com amparo no inciso II, artigo 7º da IN
SEGES nº 73/2020, após verificação da tabela de preços
praticados pela futura contratada em sua página eletrônica -
(0925497), registramos que o preço ofertado à administração
é condizente com o praticado pelo mercado.

No entanto, em consulta ao site da empresa,
observamos que não se encontra mais disponível a inscrição
para o período acima informado, sendo apresentado para o
mesmo curso, na mesma modalidade - presencial e no mesmo
valor, o período de 25 a 29/10/2021. Após contato
telefônico, foi  esclarecido que o curso fora adiado.

Em complemento às documentações já presentes
nos autos, juntamos Consulta Consolidada TCU (0928016),
econtrando-se pendente o envio da Declaração de Insxistência
de Nepotismo, pela empresa.
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Desta forma, sugerimos, s.m.j, a contratação direta,
por inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, Caput
da Lei nº 8.666/93, com a empresa MMP CURSOS
CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA, CNPJ nº
14.087.594/0001-24, no montante de R$ 1.890,00 (um mil
oitocentos e noventa reais), sugerindo que a unidade
demandante seja consultada, de forma prévia, sobre a
permanência de interesse na participação do citado curso, no
período atualmente proposto pela empresa - 25 a
29/10/2021.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 09/08/2021, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0927992 e o código CRC 3EC5AB4C.

0005536-53.2021.6.02.8000 0927992v1
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E-mail - 0928004

Data de Envio: 
  09/08/2021 13:05:16

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

Para:
    contato@mmpcursos.com.br

Assunto: 
  Documentação - Contratação Curso Prático de Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência de
acordo com a IN 05/2017 - MPDG e o Novo Decreto nº 10.024/19

Mensagem: 
  Prezados(as),

Para darmos andamento à contratação do curso "Curso Prático de Elaboração de Projeto Básico e Termo
de Referência de acordo com a IN 05/2017 - MPDG e o Novo Decreto nº 10.024/19, solicitamos que nose ja
fornecida Declaração de inexistência de nepotismo, podendo ser utilizado o modelo abaixo, caso entenda
conveniente.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL - CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº .., situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Maceió, de de 2021.

(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio)"
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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: 09/08/2021 13:11:06 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA 
CNPJ: 14.087.594/0001-24 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
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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DESPACHO

Maceió, 09 de agosto de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0927992, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, ressaltando a
informação da Seção de Instrução de Contratações, referente a
mudança da data da capacitação pleiteada, a saber:

 
"sugerindo que a unidade demandante seja
consultada, de forma prévia, sobre a
permanência de interesse na participação do
citado curso, no período atualmente proposto
pela empresa - 25 a 29/10/2021."

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/08/2021, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0928498 e o código CRC 1570CFC7.

0005536-53.2021.6.02.8000 0928498v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2021.
À COSEG.
 
Senhor Coordenador,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho SEIC (doc. 0927992), referente à aferição de
compatibilidade de preço, por meio da Seção de Instrução de
Contratações, relativo à contratação do Curso Prático de
Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência de
acordo com a IN 05/2017 - MPDG e o Novo Decreto nº
10.024/19, conforme demanda anunciada pela Coordenadoria
de Serviços Gerais - Despacho COSEG (doc. 0925489).

Neste sentido, consultamos o Sr. Coordenador de
Serviços Gerais, sobre a permanência de interesse
na participação do citado curso, tendo em vista a alteração da
data de realização, proposta para realizar-se de 25 a
29/10/2021, mediante infomação repassada pela empresa
responsável.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/08/2021, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0928847 e o código CRC 5D2466C5.

0005536-53.2021.6.02.8000 0928847v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2021.
Atendendo à solicitação verbal da titular da SRACF,

reitero o Despacho GSAD 0928847, solicitando ao Sr.
Coordenador de Serviços Gerais pronunciamento no prazo de
5 dias, a contar de 7/10/2021.

Em paralelo, remeto os autos à SRACF, para
acompanhamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/10/2021, às 23:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0955677 e o código CRC A81316B1.

0005536-53.2021.6.02.8000 0955677v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5453 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhor Secretário,
 
Considerando que a área demandante do curso objeto destes

autos não se manifestou sobre o teor dos Despachos GSAD (0928847) e
(0955677), e, diante da exiguidade de tempo para que sejam adotadas
providências visando à respectiva contratação, haja vista a iminência da data
prevista para início do evento, qual seja 25/10/2021, informo que esta unidade
liberará a verba orçamentária que se encontrava reservada, até o momento,
para uma possível cobertura das despesas decorrentes da participação do
servidor requerente na capacitação em tela, estimada em R$6.956,00 (seis mil,
novecentos e cinquenta e seis reais), em detrimento da necessidade de
atender a outras demandas de capacitação em trâmite neste Tribunal.

 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 22/10/2021, às 10:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0964035 e o código CRC 178A8ACC.

0005536-53.2021.6.02.8000 0964035v12
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DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2021.
Acuso ciência da Informação 5453, da SRACF

(doc. 0964035) e remeto o feito ao Sr. Coordenador de
Serviços Gerais, para eventual manifestação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/10/2021, às 11:14, 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
0964186 e o código CRC 492411F1.

0005536-53.2021.6.02.8000 0964186v1
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