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

 

DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2021.
 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 

A EXCELLER GESTÃO PÚBLICA  realizará o 12º Encontro
Regionaln das Contratações Públicam,  no período de 21 a 24 de
setembro do fluienet ano, em São Luis/MA, sendo escopo uma
imersão na Lei 14.133/2021-Nova Lei de Licitações e Contratos,
tendo como palestrantes os insígnes professores Jander Leal dos
Santos e S.G Oliveira , como consta do encarte anexo (0935649)
 
Destaco que a aludida empresa possui notória especialidade na área
de cursos voltados à Administração Pública.
 
Assim sendo, exsurge a necessidade em manter os membros da CPL
atualizados e capacitados ao escorreito exercício da missão de licitar,
razão pela encareço a Vossa Senhoria levar o fato ao conhecimento
da Presidência deste Regional, de forma a direcionar os esforços
administrativos que conduzam a nossa paricipação dos membros
titulares da CPL no evento mencionado, vez que resguarda a
pertinência temática, sem olvidar que o mérito administrativo,
calcado na conveniência e oportunidade, deva ser exercido por essa
Alta Administração.
 
Cordialmente.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
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Membro da Comissão, em 24/08/2021, às 17:32, 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
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CENTRAL  DE ATENDIMENTO
 Tel.(41) 3039-6135 (empresa) 
WHATSAPP(41) 98443-8662
contato@excellertreinamentos.com.br

De: Exceller Treinamentos <no-reply@uhmailsrvc5.com>
Para: José Joel Ferreira de Oliveira <joseferreira@tre-al.jus.br>
Data: 19/08/2021 04:26 PM
Assunto: [sapev] Presencial 12º Encontro Regional das Contratações Públicas - São Luiz - MA

Exceller  Gestão Pública 
SÃO LUIS /MA - Seminário Presencial

12º ENCONTRO REGIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14.133/2021

UMA ABORDAGEM COMPLETA E AVANÇADA DA NOVA LEI, CONSIDERANDO AS TRÊS FASES DA CONTRATAÇÃO: PLANEJAMENTO, SELEÇÃO DO
FORNECEDOR E EXECUÇÃO CONTRATUAL

" Atendendo a todas as adequações exigidas pelas autoridades Sanitárias"

Informações Aqui
Dias 21, 22, 23 e 24 de Setembro de 2021 

32 horas
Das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30

Com intervalo para coffee-break pela manhã e à tarde
Investimento 3.390,00 por participante

Exceller Gestão Pública

Seminário Presencial

APRESENTAÇÃO

Exceller Gestão Pública 

O Seminário será ministrado presencialmente, tendo como

Palestrantes os Professores JANDER LEAL DOS SANTOS e
S. G. OLIVEIRA, com uma imersão completa na avaliação
das alterações da Nova Lei das Licitações, Lei 14.133/2021, em
todas as suas fases: Planejamento, Seleção do Fornecedor e
Execução Contratual;

Com a edição da Nova Lei de Licitações, caberá aos agentes
públicos federais, estaduais, distritais e municipais
atualizarem-se para lidar com os novos (e alguns velhos)
procedimentos e institutos inerentes ao Macroprocesso de
Contratação, em suas três fases: Planejamento, Seleção do
Fornecedor e Execução Contratual. A norma, que vem para
modernizar a gestão, por intermédio da introdução de elementos
da Governança Pública, levará a Administração Pública a viver um
novo momento, com foco em resultados, para o órgão e para o
cidadão-cliente.

Com o advento da nova Lei da Licitações, Lei 14.133/2021,
recentemente aprovada pela presidência da república,  diversas
leis relacionadas às contratações públicas serão extintas, com
destaque para a Lei das Licitações(anterior) - Lei 8.666/93, Lei
do Pregão - Lei 10.520/02 e o RDC - Regime Diferenciado de
Contratações - Lei 12.462/11; essas Leis serão absorvidas pelo
novo Marco Legal. Entre algumas das novidades trazidas pela Nova
Lei, está a realização do julgamento de preços antes da
habilitação (inversão de fases), exatamente como ocorre no
pregão e no RDC e o fim da divisão clássica das modalidades
conforme o valor estimado da contratação, eliminando a tomada de
preços e o convite. Além dessas, outras mudanças importantes
podem ser citadas:

A Licitação passa a ser conduzida pelo Agente de
Contratação;
Foram criadas novas modalidades de licitação;
Os instrumentos gerenciais serão integrados à legislação;
Os modos de disputa para as modalidades;
Orçamento sigiloso será possível;
O procedimento de manifestação de interesse PMI;
As garantias contratuais chegando a 30%;
Os regimes de contratação integrada e semi-integrada;
A vigência dos contratos poderá ser ampliada;
A antecipação dos efeitos de termo aditivo para ser
formalizado no prazo máximo de 1 mês
O fornecimento e serviços contínuos com prazo contratual
até 10 anos;
Os modos de disputa para as modalidades;
O registro cadastral com sistema de reputação;
Ampliação da vigência dos contratos;

 

 

 

 Módulo 3 - Procedimentos (Começo, meio e fim, da
seleção a melhor proposta)

❖ Sobre Impugnações e Pedidos de Esclarecimento;
❖ Fases do Pregão (visão antiga e nova);
❖ Inversão e fases na licitação;
❖ A classificação da proposta; e
❖ Etapa Competitiva (Pregão e Concorrência).

• Modo de Disputa:
o Aberto;
o Fechado;
o Aberto e Fechado.

Módulo 4 - Etapas da Licitação na fase externa
❖ Pré-qualificação e Cadastramento - Apresentação
de Propostas e Lances

• Prazos Mínimos:
o Aquisição de bens;
o Serviços e Obras;
o Critério de Julgamento Maior Lance;
o Critério de Julgamento Técnica e Preço ou Melhor
Técnica.

• Lances Intermediários;
• Intervalo Mínimo;

❖ Julgamento de Propostas, incluindo a Análise de
Planilhas;
❖ Exigências de habilitação;
❖ Técnicas de negociação; e
❖ Prazos (Publicação, Impugnação, Esclarecimentos,
Recursos);

❖ Etapa Recursal (visão antiga e nova);
❖ Adjudicação e Homologação;
❖ A Formação do Cadastro Reserva;
❖ Competências (área de atuação na licitação);
❖ Principais vícios da fase externa do pregão; e
❖ Jurisprudência dos Tribunais de Contas da União
sobre a Fase externa.

 

PARTE B - A PERFEITA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS
CONTRATOS
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A garantia de pagamento por conta vinculada.

A parte de Gestão e a Fiscalização de Contratos envolve uma
série de atividades circunscritas ao acompanhamento da execução
e à prestação de informações às unidades administrativas
encarregadas da instrução de processos, são áreas que reputam
uma atenção indispensável, através de rígido acompanhamento. Tal
acompanhamento é o mecanismo conferido à administração Pública
para assegurar que o objeto contratado será entregue na
quantidade, qualidade e tempo devido. É prerrogativa conferida à
Administração Pública, especificamente nos artigos 58 da Lei
8.666/1993 e 104 da Lei 14.133/2021, a qual lhe permite
acompanhar de perto tudo o quanto se relacione à execução do
contrato, tomando todas as providências cabíveis ao seu bom
andamento.

Mantendo-se sempre na vanguarda, como empresa de capacitação de
servidores públicos, a Exceller Gestão Pública organizou esse
Seminário avançado,  que irá tratar, de forma exclusiva, ampla e
com o embasamento necessário, de todas alterações e inovações
trazidas pela Nova Lei 14.133/2021, sancionada em 01 de abril de
2021, bem como, as implicações nas rotinas e procedimentos dos
agentes que atuam na área de Licitações e Contratos, em
Instituições Públicas. Também será traçado um paralelo entre as
novas e as antigas regras de contratação.

Palestrantes

JANDER LEAL DOS SANTOS

➢ Economista, Bacharel em Direito, Pós Graduado em
Direito Ambiental, Mestre em Planejamento Estratégico
Ambiental;

 ➢ Doutor em Gestão e Auditoria Ambiental;
 ➢ Professor da Universidade Cândido Mendes - Instituto

AVM (UCAM/AVM) no RJ na área de Direito Ambiental;
 ➢ Professor de Gestão Ambiental, Coordenador e Professor

do MBA em Licitações e Contratos na UCAM/AVM;
 ➢ Ministra treinamentos na área de Compras Públicas

Eletrônicas, Formação de Pregoeiros, Licitações e
Contratos, em várias empresas do ramo da capacitação;

 ➢ Em 2019 atuou como Docente no Centro de Instrução da
Marinha, ministrando aulas na área de Licitações e
Contratos;

 ➢ Possui 30 anos de experiência na área de Licitações e
Contratos Públicos;

 ➢ Pregoeiro desde o ano 2000.
S. G. OLIVEIRA

Professor de MBA da FGV-especialista em Auditoria, Gestão
de Riscos e Compliance - uma referência nacional e
internacional no tema Combate às Fraudes, à Corrupção e à
Lavagem de Dinheiro; "Assessorou a força tarefa da
operação Lava Jato no entendimento dos Contratos de Obras
e Serviços da Petrobrás, junto às grandes construtoras do
país".

FORMAÇÃO:

Graduação em Ciências Contábeis pela UFRJ; Pós-graduado em
Auditoria e Contabilidade pela UNIRIO; MBA em auditoria,
FGV/DELOITTE; MBA em Finanças Empresariais pelo Instit.
Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC-RJ);
ESPECIALIZAÇÕES NO EXTERIOR: Especialização em Auditoria,
Contabilidade e Prevenção de Fraudes em Empresas de
Petróleo, University of Texas at Dallas, USA; Atualização
em Prevenção à Fraudes Corporativas, M I S INSITUTE -
Nevada - USA.

DOCÊNCIA:

Professor de MBA da FGV - Fundação Getúlio Vargas, há mais
de 20 anos, em Gestão de Serviços, Auditoria de Logística,
Auditoria Avançada, Auditoria das Demonstrações
Financeiras e Prevenção de Fraudes nas Corporações;
Professor da Universidade Corporativa da Petrobras;
Treinou os auditores do Tribunal de Contas dos seguintes
Municípios/Estados/União: São Paulo, Rio de Janeiro,
Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, Tocantins, Distrito
Federal e Brasília; Treinou os Auditores/Oficiais da
Polícia Militar do Estado da Bahia;

Professor S. G. Oliveira
Dias - 23 e 24 de Setembro de 2021

Módulo 1 - Noções gerais sobre Contratos

❖ Classificação;
❖ Contrato administrativo X Contrato da
administração;
❖ Regime jurídico dos contratos administrativos.

Módulo 2 - Características dos Contratos

❖ Formalismo;
❖ Publicidade;
❖ Natureza de contrato de adesão;
❖ Mutabilidade;
❖ Cláusulas de privilégio (exorbitantes);
❖ Imposição de ônus especiais;

❖ Requisitos do contrato administrativo:
• Absolutos;
• Relativos;

❖ Elementos do contrato administrativo;
❖ Conteúdo (art. 55 da lei nº 8.666/1993);
❖ Minuta do contrato.

Modulo 3 - Garantia Contratual

❖ Tipos;
❖ Recebimento e verificação dos instrumentos de
garantia;
❖ Contrato novo;
❖ Durante as renovações contratuais;
❖ Durante as alterações contratuais;
❖ Prazos da garantia.

Módulo 4 - Tipos de contratos

❖ Contratos por prazo e por escopo.
❖ A formalização da contratação nas aquisições de
bens, serviços e obras - quando utilizar o termo de
contrato ou instrumentos substitutos; os contratos
verbais da Administração
Pública

❖ Formalização do contrato administrativo:
• Quanto à forma
• Vedações
• Substituição por outros instrumentos hábeis
• Obrigatoriedade
• Dispensa

❖ Cláusulas essenciais (obrigatórias) contratos de
fornecimento, de serviços e obras;
❖ Contratos de terceirização de serviços e
legislação:
❖ Decreto da Terceirização - Decreto nº 9.507/2018;
❖ RE - Recurso Extraordinário - (RE 958252);
❖ RE- Recurso Extraordinário - (RE 760931).
❖ Lei nº 13.429/2017 e 13.467/2017;
❖ IN/SEGES/MPDG nº 05/2017 alterada pela 07/2018
❖ As modificações na súmula 331 do TST a partir da
ADC 16 do STF e a responsabilidade trabalhista
condicional da administração pública;
❖ A nova legislação sobre terceirização e as
responsabilidades trabalhistas respectivas;

❖ Distinções relevantes para efeitos práticos de
obrigações trabalhistas e encargos trabalhistas;
• As responsabilidades subsidiária e solidária
trabalhista e seu surgimento na contratação de
terceiros;
• Influências da reforma trabalhista na relação e
fiscalização da terceirização.

Módulo 5 - Definição das atribuições dos
responsáveis pelo recebimento do objeto

❖ Identificando sua estrutura organizacional;
❖ Quem recebe o objeto do contrato no caso de bens,
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CONFERENCISTA:

Centenas de palestras, eventos e congressos sobre o tema
Terceirização, há mais de vinte anos; palestrou para mais
de 2000 pessoas no Congresso de Pregoeiros e de Compras
Públicas em Foz do Iguaçu e para centenas de pessoas em
Santa Cruz de La Sierra e Cochabanba na Bolívia, além de
diversos outros locais no MERCOSUL; Treinou nos últimos
vinte anos mais de 8.000 gestores de contratos do Sistema
PETROBRAS no Brasil e no Exterior e aproximadamente 30.000
pessoas, em diversas empresas públicas e privadas, no
Brasil e Exterior; Ministrou cursos para centenas de
empresas públicas e privadas com os seguintes títulos:
Fiscalização de Contratos Terceirizados, Gestão e
Auditoria de Contratos, Técnicas de Redação e
Interpretação de Contratos, S.L.A. em Contratos de
Serviços, Licitações e Gerenciamento de Contratos de Obras
e Serviços de Engenharia, Prevenção de Fraudes na
Terceirização, Auditoria em Compras para Gestores de
Suprimentos, Auditoria de Contratos de Serviços e Obras.
Contratos de Serviços e Obras Auditoria Governamental,
Serviços Terceirizados e Mitigação de Riscos em contratos
de Obras e Serviços, A influência do Novo Código Civil nos
Contratos de Terceirização; Administrando Pleitos nos
contratos de Obras e Serviços e Aplicação da IN 052017 do
MPDG - As novas regras de contratações públicas;
"Referência de Fraudes em Contratos Terceirizados" editado
com sucesso pela Editora Negócios Públicos, do PR

EXPERIÊNCIA:

41 anos em Auditoria Geral e de Contratações em Empresas
Públicas e Privadas, Gerente de Auditoria de Contratações
de Obras e Serviços da Petrobras, 31 anos; Auditor Sênior
da Deloitte, Haskins&Sells, RJ, 04 anos; Gerente de
Auditoria da Aracruz Celulose, ES, 03 anos; Assessor de
Auditoria da Presidência da Cooperativa Central dos
Produtores de Leite, RJ, 02 anos; realizou Consultorias e
Auditorias em diversas empresas de renome Nacional e
Internacional; representou Instituições do Governo em
Auditorias de Detecção de Fraudes em Licitação e
Contratos; participou de dezenas de Comissões de
Sindicância Administrativa na área de contratações na
Petrobras; Assessorou a Força Tarefa da Operação Lava-jato
no entendimento da sistemática de funcionamento das
contratações de Obras e Serviços na Petrobras; treinou os
Inspetores da ECT e os profissionais da INB, para apurar
irregularidades e instaurar Comissões de Sindicância
Administrativa, em especial na área de Terceirização;
treinou todo o STAFF da Brasil Telecom, em todo país, na
Gestão de Contratos Terceirizados; Implantou Manuais de
Procedimentos de Contratação e Grupos de Auditoria de
Contratação em diversas empresas do país.

TRABALHOS PUBLICADOS:

Dezenas de artigos publicados em diversas Revistas e
Jornais de grande circulação e revistas especializadas,
tais como: Revista do TC do Município de São Paulo,
Revista RH, ANERJ, Consultoria Negócios Públicos, do PR;
sobre: Auditoria, Prevenção de Fraudes e Contratos de
Serviços; Coautor do Livro "Temas Controvertidos em
Licitações e Contratos Administrativos ", editado por
Temas e Ideias, do RJ; Autor do "Cartão de Referência de
Fraudes em Contratos Terceirizados" editado com sucesso
pela Editora Negócios Públicos, do PR. Ministrou cursos
para centenas de empresas públicas e privadas com os
seguintes títulos: Fiscalização de Contratos
Terceirizados, Gestão e Auditoria de Contratos, Técnicas
de Redação e Interpretação de Contratos, S.L.A. em
Contratos de Serviços, Licitações e Gerenciamento de
Contratos de Obras e Serviços de Engenharia, Prevenção de
Fraudes na Terceirização, Auditoria em Compras para
Gestores de Suprimentos, Auditoria de Contratos de
Serviços e Obras Auditoria Governamental, Serviços
Terceirizados e Mitigação de Riscos em contratos de Obras
e Serviços, A influência do Novo Código Civil nos
Contratos de Terceirização; Administrando Pleitos nos
contratos de Obras e Serviços e Aplicação da IN 052017 do
MPDG - As novas regras de contratações públicas;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Exceller Treinamentos

serviços e obras;
❖ Gestão e Fiscalização - Diferenças;
❖ Quem é o gestor e o fiscal?
❖ O gestor/fiscal pode recusar o encargo?

Módulo 6 - Definição das obrigações do gestor,
fiscais administrativos e técnicos de serviços.

❖ Serviços continuados e não continuados;
❖ Serviços terceirizados com mão de obra;
❖ Averiguação da nota fiscal (batimento da
descrição);

Módulo 7 - Procedimentos administrativos - gestor e
fiscal

❖ Gestor, o Fiscal e o contrato - trabalho em
equipe;
❖ Vigência e a prorrogação dos contratos;
❖ Contratos prorrogáveis e suas características;
❖ Requisitos de validade da prorrogação;
❖ Prorrogação do prazo de execução e os termos
aditivos;
❖ Controle da vigência do contrato administrativo
pelos responsáveis e sua prorrogação;
❖ Custos renováveis e custos não renováveis dos
contratos - avaliação importante;
❖ Redução dos custos/redimensionamento do objeto na
negociação-atribuições e responsabilidade;
❖ Modalidades de garantias e reforço de garantia;
❖ Alterações do contrato administrativo e os
fundamentos jurídicos;
❖ Acréscimos e supressões - aplicação dos
percentuais de 25% e 50%;
❖ Alterações qualitativas - limites e
possibilidades; as modificações unilaterais, por
acordo e seus limites - a quem cabe posicionamento
acerca das alterações (gestor ou fiscal);
❖ Valores estimados e pré-contratuais; os contratos
firmados com valores fixos e valores estimativos;
❖ Problemas recorrentes na composição dos custos da
planilha de custos verificados na execução do
contrato;

❖ Reequilíbrio econômico financeiro dos contratos -
as situações ensejadoras;
• Reajustes contratuais - sentido lato e estrito
• Repactuação
• Revisão
• Atualização financeira e encargos moratórios
(atrasos de pagamento)

Módulo 8 - O pagamento mediante a fiscalização no
momento do recebimento do objeto (bens /serviços e
obras)

❖ Diferença entre contratar serviço e contratar
mão-de-obra - análise prática sobre o conteúdo
clausular do contrato para diferenciação clara do
tipo jurídico e prevenções de
❖ responsabilidades trabalhistas;
❖ A correta contratação de serviços e a utilização
dos acordos de nível de serviço (ANS) ou
instrumentos de medição de resultados (IMR);
❖ O pagamento pelo recebimento do objeto (material
/ serviços/obras) e quando fazer a
❖ retenção do pagamento mediante inadimplência do
contratado?
❖ A fiscalização da documentação (regularidade
fiscal) de acordo com STJ
❖ A fiscalização administrativa (pagamento da mão
de obra terceirizada) de acordo com entendimentos
(TCU; Decreto 9.507/2018);
❖ O possível estabelecimento de pagamentos diretos
de encargos ou a empregados da contratada pela
tomadora;
❖ Condições suspensivas a serem inseridas e
administradas em contratos e exigidas para liberação
de pagamentos, especialmente documentais, sem
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PARTE A - O PLANEJAMENTO EFICIENTE DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA
Professor Jander Leal dos Santos
Dias - 21 e 22 de Setembro de 2021

Módulo 1- Aspectos Iniciais relevantes
❖ A consolidação normativa da Nova Lei de Licitações e Contratos-
Aspectos da transição e vigência da Lei 14.133/2021;
❖ Considerações sobre os regimes jurídicos que incidem sobre as
licitações (Revogação:

Lei 8.666/93, Lei 10.520/02(Pregão) e regulamento, Lei
12.462/11(RDC) e a Nova Lei 14.133/2021

❖ Princípios específicos para licitar e contratar;
❖ Regime de transição;
❖ Regras especiais para Municípios;
❖ Objetos contratuais abrangidos e não abrangidos.
❖ Não-abrangência das Empresas Estatais;
❖ Competências para utilização;
❖ Tratamento diferenciado;
❖ Modalidades de Licitação;

• Pregão;
• Concorrência;
• Concurso;
• Leilão;
• Diálogo Competitivo.
o Hipóteses de cabimento;
o Procedimento;
o Comissão de contratação;

❖ Concorrência x Pregão: quando utilizar um ou outro?
❖ Uso do Pregão para contratação de Obras e Serviços de
Engenharia:
❖ Destaques para os mais relevantes conceitos e definições;
❖ Dispensa de Licitação.

Módulo 2 - Considerações preliminares para o Planejamento;

❖ O Estudo Técnico Preliminar (Fases e Conteúdo);
• ETP Digital - IN 40/2020 e IN 5/2017 - diretrizes gerais para
elaboração e conteúdo mínimo obrigatório;

❖ A Gestão de Riscos no Planejamento e no Contrato;
• O Mapa de Riscos previsto na IN/SEGES/MPDG nº 05/2017- conceito
e aplicabilidade;
• A Matriz de Riscos x Mapas de Riscos;
• O Mapeamento básico dos riscos nos contratos de terceirização -
o que observar;
• A Conta Vinculada (Prevenção trabalhista) -Conceitos;
• Fato Gerador - Considerações Básicas.

❖ Elaboração e Termo de Referência;
❖ Metodologia para realização de pesquisa de preços;
❖ Dinâmica da Contratação Pública;
❖ Critérios de Sustentabilidade e as Certificações ambientais;
❖ Análise do Ciclo de Vida do objeto contratual;
❖ Contratação de serviços terceirizados;
❖ Margem de Preferência;
❖ Aprovação Jurídica;
❖ Elaboração de Editais;

• Análise jurídica da contratação:
o Hipóteses de cabimento (certames, contratações diretas, adesões
a ARP, convênios, acordos etc.);
o Hipóteses de dispensa;

• O papel e as atribuições das Assessorias (Jurídica e Técnica):
o Diretrizes para elaboração: critérios objetivos; linguagem
simples e conclusão apartada da fundamentação;
o Parecer jurídico;
o Possibilidade de rejeição pela autoridade máxima do órgão ou
entidade;

• Publicidade do Edital:
o Sítio Eletrônico Oficial;
o Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP).

❖ Agentes Públicos:
• Requisitos Mínimos;
• Obrigatória observância da Segregação de Funções na designação.

caracterizar o condenado
instituto da retenção.

Módulo 9 - Definição das obrigações do gestor e
fiscais de serviços técnicos especializados

❖ O que são serviços técnicos especializados;
❖ Os serviços de manutenção de engenharia -
principais pontos;
❖ Obrigatoriedade de designação formal de servidor
para assumir o encargo;
❖ A possibilidade de múltiplos fiscais atuando em
áreas complementares;
❖ Indicações da IN 5/17 do MPDG na subdivisão de
tarefas na fiscalização de contratos;
❖ Perfil indicado para os profissionais envolvidos
na fiscalização de contratos;
❖ Postura recomendada na fiscalização de contratos;
❖ O que devem fazer e o que estão impedidos de
fazer os fiscais de contratos no acompanhamento dos
contratos de prestação de serviços;
❖ O profissional representante da contratada -
preposto - obrigatoriedade, forma de
documentação/instituição e responsabilidades
inerentes;
❖ Inexecuções contratuais e medidas reativas;
❖ Os necessários arquivamentos documentais e gestão
da "pasta" do contrato;
❖ Terceirização da fiscalização;
❖ Responsabilidades jurídicas do fiscal de
contratos;
❖ Implicações pessoais nas esferas administrativa,
civil e penal;
❖ Como evitar os riscos jurídicos pessoais-
profissionais mais comuns no exercício da
fiscalização de contratos.

Módulo 10 - Trabalhando as cláusulas de fiscalização

❖ objeto e os prazos de execução e vigência;
❖ objeto e o regime de execução;
❖ objeto e a unidade de medida;
❖ objeto e pagamento mediante o critério
estabelecido no edital;
❖ objeto e o regime de execução (global ou
unitário) e o cronograma físico-financeiro.

Módulo 11 - Descumprimento do contrato e rescisão

❖ Dever de apuração;
❖ Processo próprio;
❖ Contraditório e ampla defesa;
❖ A inexecução física do objeto;
❖ A inexecução administrativa do contrato;
❖ Quando aplicar penalidades aos contratados?

❖ Tipos de Penalidades:
• Advertência
• Multa
• Suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública
• Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública
• Impedimento de licitar e contratar com a União
• Registro de penalidade no SICAF

❖ Quais as formalidades e cuidados essenciais para
formação e condução do processo administrativo de
aplicação de penalidade?
❖ O desafio da justificativa da escolha e a
dosimetria das penalidades;
❖ Tipos de encerramento contratual previstos em
lei;
❖ Causas legalmente previstas para a rescisão:

❖ culpa da contratada,
• culpa da contratante e,
• rescisão sem culpa;

Anexo Encarte Evento (0935649)         SEI 0006088-18.2021.6.02.8000 / pg. 6



19/08/2021 https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=HI9867RY5B3L8&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=HI9867RY5B3L8&View=Message&Print=Yes 5/5

❖ Quem é o Agente de Contratação e quem são os demais
stakeholders?
• Atribuições do Agente da Contratação;
• Responsabilidades;
• Substituição por Comissão de Contratação;
• Pregoeiro: o Agente de Contratação no Pregão.

❖ Vedações aos agentes designados para atuar na área de licitações
e contratos;
❖ Representação Judicial e Extrajudicial do Agente Público;
❖ Princípios consagrados da nova Lei das Licitações;
❖ Elaboração do Instrumento de Medição dos Resultados-IMR;
❖ Principais vícios do Planejamento da Contratação;
❖ Jurisprudências do Tribunal de Contas da União sobre o
Planejamento da Contratação

TEMÁTICA BÔNUS: o que ainda precisamos observar?
❖ Dispositivos que precisarão de Regulamentação para sua
aplicação;
❖ Perspectivas sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas;
❖ Alterações Legislativas decorrentes da nova lei de licitações e
contratos; e
❖ Portal de Pesquisa de Preços.

❖ Procedimento rescisório a ser respeitado pelo
gestor e a necessária ampla defesa ante alegação de
descumprimentos;
❖ Custos, prazos e indenizações rescisórias
possíveis;
❖ Documentação recomendada para registrar o término
dos contratos administrativos e prevenir/evitar
responsabilidades.

12 - Gestão e Fiscalização de contratos específicos

❖ Os contratos por dispensa de licitação:
• Os contratos por dispensa de licitação por
emergência;
• Os contratos por dispensa de licitação de
remanescentes;
• Os contratos resultantes de registros de preços;

13 - Fiscalização das obrigações trabalhistas -
contratos com mão de obra

❖ No primeiro mês da prestação dos serviços;
❖ Mensalmente;
❖ Constantemente;
❖ Quando solicitado pela Administração;
❖ Quando da extinção ou rescisão do contrato;
❖ Quando da admissão de novos empregados.

 

Informações
aqui

  

             www.excellertreinamentos.com.br   whatsapp (41) 98443-8662  contato@excellertreinamentos.com.br

Descadastre-se caso não queira receber mais e-mails.

Anexo Encarte Evento (0935649)         SEI 0006088-18.2021.6.02.8000 / pg. 7

http://d-click.uhmailsrvc5.com/u/125242/196/87840/561_1/bf8bc/?url=https%3A%2F%2Fexcellergestaopublica.com.br%2Fevents%2F12o-encontro-regional-sao-luiz%2F
http://d-click.uhmailsrvc5.com/u/125242/196/87840/561_2/bf8bc/?url=https%3A%2F%2Fexcellergestaopublica.com.br%2Fevents%2F12o-encontro-regional-sao-luiz%2F
http://d-click.uhmailsrvc5.com/u/125242/196/87840/562_0/bf8bc/?url=http%3A%2F%2Fwww.excellertreinamentos.com.br
javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DHI9867RY5B3L8%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dcontato%2540excellertreinamentos.com.br','Compose',800,600,'yes');
http://d-app.uhmailsrvc5.com/o/125242/196/87840/bf8bc


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

 

DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto à consideração superior de Vossa

Senhoria o requerimento veiculado no Despacho 0935599, em
que se pleiteia treinamento para os membros da CPL.

Nesse sentido, informo que a atual CPL foi
constituída pela Portaria Presidência 184/2020 (doc. 0711063,
PA SEI 0004982-55.2020.6.02.8000). 

A matéria, em nosso modo de entender, é por
demais relevante, especialemente por força da edição da nova
lei de licitações, o que ressalta a necessidade de treinamento
de todo pessoal envolvido na condução dos certames.

Com essas breves considerações, elevo o pedido à
apreciação superior dessa Diretoria-Geral.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/08/2021, às 22:11, 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
0935810 e o código CRC B598CDB8.

0006088-18.2021.6.02.8000 0935810v1
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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 agosto de 2021.
 
Em vista da solicitação de participação dos servidores

integrantes da Comissão Permanente de Licitação, José Joel Ferreira de
Oliveira, André Frazão de Omena e Lucas Cavalcanti Gomes, no 12º
ENCONTRO REGIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, promovido pela
empresa EXCELLER GESTÃO PÚBLICA, sobre a Nova Lei de Licitações e
Contratos, no período de 21 a 24 de setembro do fluente ano, em São Luis/MA,
conforme folder anexo (0935649), oriento a remessa dos autos à Secretaria de
Gestão de Pessoas para instrução e demais providências.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 25/08/2021, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936181 e o código CRC 407EF024.

0006088-18.2021.6.02.8000 0936181v1
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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 agosto de 2021.
À CODES/SRACF para instrução.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA FONSECA DE MELO BRITTO,
Secretária Substituta, em 26/08/2021, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936547 e o código CRC 1BCBC37B.

0006088-18.2021.6.02.8000 0936547v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4403 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Em cumprimento ao Despacho GSGP (0936547),

apresentamos nossa instrução acerca do pedido formulado pelo
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, JOSÉ JOEL
FERREIRA DE OLIVEIRA, por meio do Despacho CPL (0935599),
para participação dos membros titulares (03 servidores) da
aludida Comissão no 12º Encontro Regional das Contratações
Públicas,  no período de 21 a 24 de setembro do ano corrente, na
modalidade presencial. 

- Quanto ao PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO = Há
previsão no PAC/2021(0007900-32.2020.6.02.8000) da ação de
capacitação em tela.

- Quanto ao ORÇAMENTO = há disponibilidade
orçamentária, na ação de Capacitação de Recursos Humanos, para
atender às despesas para as três participações com Inscrição:
R$10.170,00 (dez mil, cento e setenta reais) + Diárias:
R$7.938,00 (sete mil, novecentos e trinta e oito reais) + estimativa
de Passagens Aéreas: R$7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais), totalizando o custo de R$25.608,00 (vinte e cinco mil,
seiscentos e oito reais). 

Entedemos necessário observar o que estabelece o artigo
4º da Portaria Conjunta 38/2021 -TRE/AL.

-  Quanto à REGULARIDADE FISCAL = por meio do
documento (0938950), podemos observar restrições no CADIN e
na Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União.

Desta feita, submetemos a presente instrução ao crivo de
Vossa Senhoria, bem como análise e deliberação superior que o caso
requer.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 31/08/2021, às 19:30, 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
0937922 e o código CRC 96EFF276.

0006088-18.2021.6.02.8000 0937922v41
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03736944403Usuário:

31/08/2021 18:53:17Data e hora da consulta:

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

EXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA Inadimplente22106747
Total de Registros

0
2

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

2

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

MF-PROC.GERAL FAZENDA NACIONAL00394460 05/05/2021 02:10:00

DEPTO. RECEITA FEDERAL00394460 18/03/2021 06:20:00

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 22.106.747/0001-61 são insuficientes para a
emissão de certidão por meio da Internet.  
Para consultar sua situação fiscal, acesse 

.  

Certidão de Débitos Relativos a
Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

Centro Virtual de Atendimento e-CAC
(https://cav.receita.fazenda.gov.br/)

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir)
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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: 22.106.747/0001-61 DUNS®: 903558256
Razão Social: EXCELLER TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Inativo Data de Vencimento do Cadastro: 14/05/2021
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

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal (Possui Pendência)

Receita Federal e PGFN
FGTS 26/09/2021
Trabalhista Validade: 26/02/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Sem Informação

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 07/02/2019 (*)
Receita Municipal Validade: 31/01/2019 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/01/2019 (*)Validade:

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: 31/08/2021 16:30 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

22.106.747/0001-61

Data da consulta: 31/08/2021 18:46:44 
Data da última atualização: 31/08/2021 10:00:04

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

 

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2021.
Senhor Diretor,
Trata-se de pedido (0935599) formulado pelo

Presidente da Comissão Permanente de Licitação, José Joel
Ferreira de Oliveira, para participação dos membros titulares
(03 servidores) da referida Comissão no "12º Encontro
Regional das Contratações Públicas", a ser realizado no
período de 21 a 24/09/2021, na modalidade presencial. 

A CODES/SRACF, por meio do evento 0937922,
informou que há previsão no Plano Anual de Capacitação -
PAC/2021 - (0007900-32.2020.6.02.8000) da ação de
capacitação em tela, assim como, que existe disponibilidade
orçamentária para atender às despesas em favor dos três
participantes.

Entretanto, com relação à regularidade fiscal, a
Unidade Técnica constatou restrições no CADIN e na
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais
e à Dívida Ativa da União (0938950).

Ante o exposto, encaminho os autos a Vossa
Senhoria para análise e deliberação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 01/09/2021, às 14:38, 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
0939260 e o código CRC DD4050C5.

0006088-18.2021.6.02.8000 0939260v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2021.
 
Encaminhe-se os autos à unidade demandante para que avalie a

possibilidade de indicar outra empresa habilitada a prestar o curso em
questão ou, alternativamente, para que diligencie junto à EXCELLER
TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA no que se refere ao saneamento de
suas restrições fiscais, reportadas na informação 4403 (0937922).

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/09/2021, às 17:26, 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
0939339 e o código CRC BE4F3009.

0006088-18.2021.6.02.8000 0939339v1
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02/09/2021 Email – Um amigo de sempre Oliveira – Outlook
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Solicito Declaração Negativa de Nepotismo e CNPJ para consultar certidões -12º
ENCONTRO REG DAS CONTRATAÇÕES- SÃO LUIS-MA DIAS 04 A 07 DE 0UT 2021

Exceller Treinamentos <cf@excellertreinamentos.com.br>
Qui, 02/09/2021 15:09
Para:  jjfdo@hotmail.com <jjfdo@hotmail.com>

11 anexos (5 MB)
Declaração Negativa de Nepotismo- TRE-AL.pdf; Certidao Negativa Estadual.pdf; Certidao Negativa Federal.pdf; Certidão
Negativa Municipal.pdf; CNDT-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS.pdf; CRF -FGTS.pdf; SEMINÁRIO
PRESENCIAL - 12º ENCONTRO REGIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - NOVA LEI 14.133-2021-DAS LICITAÇÕES - SÃO
LUIS MA - DIAS 04 a 07 de OUTUBRO de 2021.pdf; Ato Constitutivo- 2 - Exceller(Contrato Social).pdf; Comprovante de
Inscrição e de Situação Cadastral.pdf; RG E CPF WILMAR FAGUNDES.pdf; Proposta - Seminário Presencial - 12º ENCONTRO
REGIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - CONF LEI 14.133 - SÃO LUIS-MA - 04 A 07 OUT 2021 -TRE-AL.pdf;

 
Favor confirmar o recebimento
 
Prezada Sra. Suzana Nunes
 
Em resposta a sua solicitação , informamos inicialmente que o Seminário em questão sofreu uma alteração de
datas em decorrência de atendimento à solicitações de clientes com processos de contratação sem tempo
hábil para par�cipação nas datas anteriormente programadas desta forma, as novas datas do Evento serão:
Dias 04, 05, 06 e 07 de outubro;
 
Para formalizar a contratação estamos lhes encaminhando em ANEXO:
 

1-      Proposta Comercial
2-      Folder com todo o conteúdo do Seminário e já com as novas datas agendadas
3-      Cer�dões Nega�vas Atualizadas(TODAS)
4-      Declaração Nega�va de Depo�smo
5-      Ato Cons�tu�vo
6-      Comprovante CNPJ
7-      Doctos Sócio

 
Colocamo-nos a sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários
 
Atenciosamente
 
Wilmar Fagundes
Diretor Comercial
Exceller Treinamentos
(41) 3039-6135
(41) 98430-0023
 
 
 
 
De: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>  
Enviada em: terça-feira, 31 de agosto de 2021 16:35 
Para: contato@excellertreinamentos.com.br 
Assunto: Fwd: Solicito Declaração Nega�va de Nepo�smo e CNPJ para consultar cer�dões
 
Também gostaríamos que enviassem a Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à
Dívida Ativa da União. 
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02/09/2021 Email – Um amigo de sempre Oliveira – Outlook

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATZiZmYAZC05NmQ1LTkxY2QtMDACLTAwCgBGAAADWMISOwkEGECSoi6lVTukQAcADF… 2/2

 
Grata,
 
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
  
 
 

From: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br> 
To: contato@excellertreinamentos.com.br 
Date: Tue, 31 Aug 2021 14:29:30 -0300 
Subject: Solicito Declaração Negativa de Nepotismo e CNPJ para consultar certidões 
 
Prezados,
 
Temos 3 servidores interessados em participar do 12º Encontro Regional das Contratações Públicas,  no
período de 21 a 24 de setembro em São Luiz/MA. 
 
Para instruir os autos, preciso que vocês enviem para meu e-mail a Declaração Negativa de Nepotismo,
conforme exigência para contratações diretas, nos termos do art. 2º, V da Resolução CNJ nº 07/2005, com
redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016.
 
Bem como solicito que informe o CNPJ com o qual irão emitir a nota fiscal, para que possamos fazer as
consultas das certidões com esse mesmo CNPJ. 
 
Peço com a maior brevidade possível para que possamos instruir os autos em tempo hábil. 
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 024875331-09

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 21.719.419/0001-78
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 29/12/2021 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (31/08/2021 13:06:25)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI
CNPJ: 21.719.419/0001-78 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:26:05 do dia 07/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/02/2022.
Código de controle da certidão: BBF3.DEC2.4A3C.21A7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.719.419/0001-78
Certidão nº: 26829670/2021
Expedição: 31/08/2021, às 13:10:01
Validade: 26/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.719.419/0001-78, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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17/07/2020

1/1

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
21.719.419/0001-78
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
06/01/2015 

 
NOME EMPRESARIAL 
EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
EXCELLER TREINAMENTOS 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
AV REPUBLICA ARGENTINA 

NÚMERO 
2403 

COMPLEMENTO 
CONJ 36 ANDAR 03 BLOCO CENTRO
EMPRESARIAL P 

 
CEP 
80.610-260 

BAIRRO/DISTRITO 
PORTAO 

MUNICÍPIO 
CURITIBA 

UF 
PR 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(41) 8430-0023 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
06/01/2015 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/07/2020 às 23:04:41 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 21.719.419/0001-78
Razão Social:EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI
Endereço: AV REPUBLICA ARGENTINA 2403 CJ 36 / PORTAO / CURITIBA

/ PR / 80610-260

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:28/08/2021 a 26/09/2021 

Certificação Número: 2021082802042373384615

Informação obtida em 31/08/2021 12:52:47

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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DECLARAÇÃO NEGATIVA DE NEPOTISMO 
 

Declaramos para os devidos fins, que a empresa EXCELLER TREINAMENTOS EIRELI, com sede a Avenida 
República Argentina, 2403- Conj 36- Portão – CEP 80.610-260- Curitiba – PR, inscrita no CNPJ sob o n° 
21.719.419/0001-78, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) WILMAR FAGUNDES, 
portador(a) da Carteira de Identidade - RG nº 785.563.0 e do CPF nº 167.289.719-04, sob as penas da 
lei, DECLARA não possuir, nem na sua administração, nem mesmo em seu quadro de empregados, qualquer 
pessoa,  com qualquer tipo de parentesco ou vínculo, seja direto ou indireto, com servidores do Tribunal 
Eleitoral de Alagoas- TRE/AL; 
 
A presente Declaração abrange as seguintes situações: 
 

▪ Vínculo de matrimônio, união estável ou parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, inclusive, com Conselheiro, Auditor, Procurador de Contas, Diretor de Diretoria 
Superior, Diretor de Divisão, Chefe de Serviço ou Assessor,  

 
▪ Parentesco em linha reta: pais, avós, bisavós, filhos, netos e bisnetos; 

 
▪ Parentesco em linha colateral: irmãos, tios e sobrinhos; 

 
▪ Parentesco decorrente de casamento ou união estável: netos, bisnetos, avós, bisavós, 

sobrinhos e tios por afinidade, bem como sogros, genro, nora, padrasto, madrasta, enteados 
e cunhados; 

 
Reiterando, portanto, o declarante,  não possuir grau de parentesco ou vínculos em nenhuma das 
situações elencadas com servidores em quaquer nível, do Tribunal Eleitoral de Alagoas- TRE/AL, em 
consonância às exigência para contratações diretas, nos termos do art. 2º, V da Resolução CNJ nº 
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016. 
 
Por ser verdade, firmamos a presente Declaração. 

 
                               Curitiba (PR), 01 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 

  
Diretor-Administrador 

                                              Exceller Treinamentos Eireli 
 

Exceller Treinamentos Eireli – CNPJ: 21.719.419/0001-78 Central de 
atendimento: Fone.: 41 3039-6135 / WPP 41 98430-0023 

contato@excellertreinamentos.com.br 
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Curitiba, 31 de agosto de 2021. 
  

        À  
TRIBULA REGIONAL ELEITORAL -TRE/AL 
A/C: Suzana da Silva Nunes - SRACF/CODES/SGP 
Tel.: (82) 2122-7700  
Email:   suzananunes@tre-al.jus.br 
MACEIÓ/AL  

PROPOSTA COMERCIAL 209/2021 (Validade: 60 dias) 
Nº de participante Valor das inscrições  

(R$ (3.390,00 por inscrição) 
Desconto Valor do Investimento 

 
Para: 03 participantes 

 
R$ 10.170,00 

 
R$ 2.400,00 

 Total a pagar: R$ 7.770,00 
(R$ 2.590,00 por inscrição) 

Seminário Presencial    
12º ENCONTRO REGIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 

 Conforme Nova Lei de Licitações e Contratos Lei 14.133/2021 
Uma abordagem completa e avançada da Nova Lei, Considerando as três fases da Contratação:  

Planejamento, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual 
SÃO LUIS-MA 

Datas de realização: 04, 05, 06 e 07 de outubro de 2021 
Horários: das 08hs às 12hs e das 13h30 às 17h30 - Total 32hs aula 

PALESTRANTES: Profº JANDER LEAL DOS SANTOS e Profº S. G. OLIVEIRA 
Local: Brisamar Hotel & SPA – São Luis/MA  

Incluso 

• A Apostila com o conteúdo expositivo será disponilbilizada no início do primeiro dia do Seminário a 
cada um dos participantes; 

• Certificado Individual para cada Participante inscritoserá entregue no final do Seminário; 

• Materiais auxiliares, como Pastas, Lápis, Caneta, Bloco de anotações, etc. 

• 08 coffee Breaks. 
 

Formas de Contratação e Pagamento: Pedido de Compras ou Nota de Empenho com posterior 
pagamento por Ordem Bancária, Depósito ou Transferência bancária. 

 
EXCELLER TREINAMENTOS 
Dados da Empresa: 
Exceller Capacitação Eireli  
CNPJ: 21.719.419 / 0001-78 
Inscrição Estadual: ISENTO  
Sede: Av. Republica Argentina, 2403, Cj 36 – 
Portão –CEP 80610-260 - Curitiba – Paraná. 

 
DADOS PARA PAGAMENTO 

 
001-Banco do Brasil 
AG.: 1458-3 
C/C 25472-X 

 
WILMAR FAGUNDES 
Diretor Comercial  
Fones: (41) 3039-6135 - (41) 98430-0023  

Contato: cf@excellertreinamentos.com.br 
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Seminário Presencial    

Uma abordagem completa e avançada da Nova Lei , Considerando as três fases da 
Contratação: Planejamento, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual  

04, 05, 06 e 07 DE         
   0UTUBRO DE 2021   
       32 HORAS/AULA 

 
     Das 08h00 as 12h00 e das 13h30 as 17h30

 
CENTRAL DE ATENDIMENTO 
 Telefone (41) 3039-6135  
 WHATSAPP (41) 98443-8662   
Contato@excellertreinamentos.com.br 

SÃO LUIS/MA 
Local: Brisamar Hotel & SPA   

 

Palestrantes 
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INVESTIMENTO 

 
3.390,00 por inscrição 

 
 

ESTÃO INCLUÍDOS NESTE VALOR: 
✓ Apostila com texto/Aula com o conteúdo 

expositivo dos Temas do Seminário, a qual 
será entregue aos participantes no início 
do curso; juntamente com a apostila 
também será entregue um kit individual 
de materiais, composto por Pasta, caneta, 
lapiseira e bloco de anotações. 

 

✓ Certificado Individual será entregue no 
último dia do curso. 

 

✓ Outros materiais didáticos, elaborados 
pelos Professores Ministrantes serão 
repassados aos participantes, porém, não 
na forma impressa e sim pelo grupo de 
whatsapp, que a empresa coordenadora 
organiza em cada curso, ou mesmo via 
email. Esses materiais adicionais poderão 
ser repassados durante ou após o curso. 

              
                FORMA DE PAGAMENTO 
 

 
 

A emissão da Nota de Empenho, Ordem de 
Serviço, Autorização de Fornecimento 
ou outro documento de contratação, 
deverá ser feita a favor de: 

Exceller Treinamentos Eireli 
CNPJ 21.719.419/0001-78 

 
O pagamento poderá ser realizado em uma 
das seguintes modalidades: 

 
➢ Transferência Bancária; 
➢ Ordem Bancária; 
➢ Boleto Bancário; 
➢ Cartão de Crédito. 

 

      Dados bancários: 
001 – Banco do Brasil 
AG: 1458-3 
C/C: 25472-X 

 

 

                                            SEMINÁRIO PRESENCIAL ALTAMENTO INTERATIVO  
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O Professor JANDER é uma referência nacional no Tema Pregão 
Eletrônico, sendo considerado, também, um dos principais 

Palestrantes do país na área de Licitações Públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Economista, Bacharel em Direito, Pós Graduado em Direito Ambiental, Mestre em Planejamento 

Estratégico Ambiental;  
➢ Doutor em Gestão e Auditoria Ambiental; 
➢ Professor da Universidade Cândido Mendes – Instituto AVM (UCAM/AVM) no RJ na área de Direito 

Ambiental; 
➢  Professor de Gestão Ambiental, Coordenador e Professor do MBA em Licitações e Contratos na 

UCAM/AVM; 
➢ Ministra treinamentos na área de Compras Públicas Eletrônicas, Formação de Pregoeiros, Licitações e 

Contratos,  em várias empresas do ramo da capacitação; 
➢ Em 2019 atuou como Docente no Centro de Instrução da Marinha, ministrando aulas na área de 

Licitações e Contratos;  
➢ Possui 30 anos de experiência na área de Licitações e Contratos Públicos; 
➢ Pregoeiro desde o ano 2000. 

 

 

 

 

                                                    Palestrante 1:  Profº. JANDER LEAL DOS SANTOS 
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Professor de MBA da FGV-especialista em Auditoria, Gestão 
de Riscos e Compliance - uma referência nacional e 
internacional no tema Combate às Fraudes, à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro; “Assessorou a força tarefa da operação 
Lava Jato no entendimento dos Contratos de Obras e Serviços 
da Petrobrás, junto às grandes construtoras do país”. 

 

 

 

 

 

 

 

Graduação em Ciências Contábeis pela UFRJ; Pós-graduado em Auditoria e Contabilidade pela UNIRIO; MBA 
em auditoria, FGV/DELOITTE; MBA em Finanças Empresariais pelo Instit. Brasileiro de Mercado de Capitais 
(IBMEC-RJ); ESPECIALIZAÇÕES NO EXTERIOR: Especialização em Auditoria, Contabilidade e Prevenção de 
Fraudes em Empresas de Petróleo, University of Texas at Dallas, USA; Atualização em Prevenção à Fraudes 
Corporativas, M I S INSITUTE – Nevada – USA.  

 

 

Professor de MBA da  FGV –  Fundação  Getúlio   Vargas, há mais de 20 anos, em  Gestão de Serviços, Auditoria 
de Logística, Auditoria Avançada, Auditoria das Demonstrações Financeiras e Prevenção de Fraudes nas 
Corporações; Professor da Universidade Corporativa da Petrobras;  Treinou os auditores do Tribunal de Contas 
dos seguintes Municípios/Estados/União: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, 
Tocantins, Distrito Federal e Brasília; Treinou os Auditores/Oficiais da Polícia Militar do Estado da Bahia;  

 

                           Palestrante 2:  Profº. S. G. OLIVEIRA: 

 

                                         FORMAÇÃO:  

 

 

                                           DOCÊNCIA:  
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Centenas de palestras, eventos e congressos sobre o tema Terceirização, há mais de vinte anos; palestrou para 
mais de 2000 pessoas no Congresso de Pregoeiros  e de Compras Públicas em Foz do Iguaçu e para centenas 
de pessoas em Santa Cruz de La Sierra e Cochabanba na Bolívia, além de diversos outros locais no MERCOSUL; 
Treinou nos últimos vinte anos mais de 8.000 gestores de contratos do Sistema PETROBRAS no Brasil e no 
Exterior e aproximadamente 30.000 pessoas, em diversas empresas públicas e privadas, no Brasil e Exterior; 
Ministrou cursos para centenas de empresas públicas e privadas com os seguintes títulos: Fiscalização de 
Contratos Terceirizados, Gestão e Auditoria de Contratos, Técnicas de Redação e Interpretação de Contratos, 
S.L.A. em Contratos de Serviços,  Licitações e Gerenciamento de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia, 
Prevenção de Fraudes na Terceirização, Auditoria em Compras para Gestores de Suprimentos, Auditoria de 
Contratos de Serviços e Obras. Contratos de Serviços e Obras  Auditoria Governamental, Serviços Terceirizados 
e Mitigação de Riscos em contratos de Obras e Serviços, A influência do Novo Código Civil nos Contratos de 
Terceirização; Administrando Pleitos nos contratos de Obras e Serviços e Aplicação da IN 052017 do MPDG  – 
As novas regras de contratações públicas; “Referência de Fraudes em Contratos Terceirizados” editado com 
sucesso pela Editora Negócios  Públicos, do PR. 

 

 

 

41 anos em Auditoria Geral e de Contratações em Empresas Públicas e Privadas, Gerente de Auditoria de 
Contratações de Obras e Serviços da Petrobras,  31 anos; Auditor Sênior da Deloitte, Haskins&Sells, RJ, 04 
anos; Gerente de Auditoria da Aracruz Celulose, ES, 03 anos; Assessor de Auditoria da Presidência da 
Cooperativa Central dos Produtores de Leite, RJ, 02 anos; realizou Consultorias e Auditorias em diversas 
empresas de renome Nacional e Internacional; representou Instituições do Governo em Auditorias de Detecção 
de Fraudes em Licitação e Contratos; participou de dezenas de Comissões de Sindicância 
Administrativa  na  área  de contratações na Petrobras; Assessorou a Força Tarefa da Operação Lava-jato no 
entendimento da sistemática de funcionamento das  contratações de Obras e Serviços na Petrobras; treinou 
os Inspetores da ECT e os profissionais da INB, para apurar irregularidades e instaurar Comissões de 
Sindicância Administrativa, em especial na área de Terceirização; treinou todo o STAFF da Brasil Telecom, em 
todo país, na Gestão de Contratos Terceirizados; Implantou Manuais de Procedimentos de Contratação e Grupos 
de Auditoria de Contratação em diversas empresas do país. 

 

 

 

                                               CONFERENCISTA 

 

 

                                                  EXPERIÊNCIA:  
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Dezenas de artigos publicados em diversas Revistas e Jornais de grande circulação e revistas especializadas, 
tais como: Revista do TC do Município de São Paulo, Revista RH, ANERJ, Consultoria Negócios Públicos, do 
PR;  sobre Auditoria, Prevenção de Fraudes e Contratos de Serviços; Coautor do Livro “Temas Controvertidos em 
Licitações e Contratos Administrativos”, editado por  Temas e Ideias,  do RJ; Autor do “Cartão de Referência de 
Fraudes em Contratos Terceirizados” editado com sucesso pela Editora Negócios  Públicos, do PR. Ministrou 
cursos para centenas de empresas públicas e privadas com os seguintes títulos: Fiscalização de Contratos 
Terceirizados, Gestão e Auditoria de Contratos, Técnicas de Redação e Interpretação de Contratos, S.L.A. em 
Contratos de Serviços,  Licitações e Gerenciamento de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia, Prevenção 
de Fraudes na Terceirização, Auditoria em Compras para Gestores de Suprimentos, Auditoria de Contratos de 
Serviços e Obras  Auditoria Governamental, Serviços Terceirizados e Mitigação de Riscos em contratos de Obras 
e Serviços, A influência do Novo Código Civil nos Contratos de  Terceirização; Administrando Pleitos nos 
contratos de Obras e Serviços e Aplicação da IN 052017 do MPDG  – As novas regras de contratações públicas; 

 

 

Com a edição da Nova Lei de Licitações, Lei 14.133/2021, caberá aos agentes públicos federais, estaduais, 
distritais e municipais atualizarem-se para lidar com os novos (e alguns velhos) procedimentos e institutos 
inerentes ao Macroprocesso de Contratação, em suas três fases: Planejamento, Seleção do Fornecedor e 
Execução Contratual. A norma, que vem para modernizar a gestão, por intermédio da introdução de elementos 
da Governança Pública, levará a Administração Pública a viver um novo momento, com foco em resultados, 
para o órgão e para o cidadão-cliente.  Com o advento da nova Lei, que entrou em vigor em 01 de abril de 2021,  
diversas leis relacionadas às contratações públicas serão extintas, com destaque para a Lei das 
Licitações(anterior) - Lei 8.666/93, Lei do Pregão - Lei 10.520/02 e o RDC - Regime Diferenciado de 
Contratações - Lei 12.462/11; essas Leis serão absorvidas pelo novo Marco Legal. Entre algumas das novidades 
trazidas pela referida nova Lei, está a realização do julgamento de preços antes da habilitação (inversão de 
fases), exatamente como ocorre no pregão e no RDC e o fim da divisão clássica das modalidades conforme o 
valor estimado da contratação, eliminando a tomada de preços e o convite. Além dessas, outras mudanças 
importantes podem ser citadas: 

• A Licitação passa a ser conduzida pelo Agente de Contratação; 
• Foram criadas novas modalidades de licitação; 
• Os instrumentos gerenciais serão integrados à legislação; 
• Os modos de disputa para as modalidades; 
• Orçamento sigiloso será possível; 
• O procedimento de manifestação de interesse PMI; 

 

                                           APRESENTAÇÃO  DO SEMINÁRIO 

 

 

 

                                     TRABALHOS PUBLICADOS:  
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• As garantias contratuais chegando a 30%; 
• Os regimes de contratação integrada e semi-integrada; 
• A vigência dos contratos poderá ser ampliada; 
• A antecipação dos efeitos de termo aditivo para ser formalizado no prazo máximo de 1 mês 
• O fornecimento e serviços contínuos com prazo contratual até 10 anos; 
• Os modos de disputa para as modalidades; 
• O registro cadastral com sistema de reputação; 
• Ampliação da vigência dos contratos; 
• A garantia de pagamento por conta vinculada. 

 
A parte de Gestão e a Fiscalização de Contratos, envolve uma série de atividades circunscritas ao 
acompanhamento da execução e à prestação de informações às unidades administrativas encarregadas da 
instrução de processos, são áreas que reputam uma atenção indispensável, através de rígido acompanhamento. 
Tal acompanhamento é o mecanismo conferido à Administração Pública para assegurar que o objeto contratado 
será entregue na quantidade, qualidade e tempo devido. É prerrogativa conferida à Administração Pública, 
especificamente nos artigos 58 da Lei 8.666/1993 e 104 da Lei 14.133/2021, a qual lhe permite acompanhar 
de perto tudo o quanto se relacione à execução do contrato, tomando todas as providências cabíveis ao seu 
bom andamento.  

Mantendo-se sempre na vanguarda, como empresa de capacitação de servidores públicos, a Exceller Gestão 
Pública organizou esse Seminário avançado,  que irá tratar, de forma exclusiva, ampla e com o embasamento 
necessário, de todas alterações e inovações trazidas pela Nova Lei 14.133/2021, bem como, as implicações 
nas rotinas e procedimentos dos agentes que atuam na área de Licitações e Contratos, em Instituições Públicas. 
Também será traçado um paralelo entre as novas e as antigas regras de contratação. 

 
 

 

Ao final do curso, os participantes terão auferido, além de todo o domínio dos preceitos da Nova Lei 
14.133/2021, habilidades para: 

❖ Reconhecer e manejar as principais mudanças relacionadas às Contratações Públicas advindas do novo 
Marco Legal; 

❖ Conhecer os prazos para entrada em vigor da nova Lei, bem como, saber a quem a mesma se aplica; 
❖ Saber como aplicar o novo regime e quais são as suas peculiaridades; 
❖ Saber quais leis foram revogadas e quais textos da nova lei sofreram ajustes com relação aos textos 

das leis que foram extintas; 
❖ Saber quais são as modalidades de licitação que fazem parte da Nova Lei e quais modalidades foram 

suprimidas; 

 

                               Objetivos 
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❖ Conhecer todos os preceitos e implicações da nova Lei, com relação as fases da contratação pública 
(Planejamento, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual); 

❖ Saber como proceder com relação aos contratos já firmados com base na Lei 8666/93; 
❖ Saber quais são os entendimentos dos órgãos de Controle, principalmente do TCU, para a nova Lei; 
❖ Realizar efetivo e eficaz gerenciamento e controle das contratações, em especial por meio das 

melhores práticas de atos de Gestão e Fiscalização em conformidade com a Lei 8.666/1993, IN 
05/2017, Pareceres e Orientações da AGU, Manifestações do TCU, Lei 14.124/2021 (MP 1.026/2021) 
e Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações). 

  

 

Servidores da Administração Pública, Direta e Indireta, Funcionários de Conselhos Regionais, responsáveis 
Agentes públicos envolvidos no macroprocesso de contratação, como representantes das unidades 
demandantes e técnicas, membros das Comissões de Licitação, Pregoeiros Assessores Jurídicos, Controladores 
internos, auditores internos, Ordenadores de despesa, equipes de apoio, Agentes de Contratação, Secretários, 
Gestores e Fiscais de Contratos, Auditores e servidores dos Tribunais de Contas e do Controle Interno, Membros 
dos Ministérios Públicos. Agentes privados interessados no macroprocesso de contratação, tais como 
empresários, consultores, advogados, microempreendedores, etc. 

. 

 

Os módulos que compõe os Temas do Seminário serão ministrados pelo Palestrante/Facilitador, com exposição 
dialogada, na forma presencial. Haverá abertura  para o debate e à discussão, principalmente para tirar dúvidas 
dos participantes e responder às questões mais relevantes levantadas pelos mesmos; com essa metodologia, 
aliada à grande expertise do Palestrante sobre o Tema, com certeza, o cursando obterá um excelente 
aprendizado, além de significativa melhoria em sua qualificação profissional, trazendo consequentemente, 
benefícios ao órgão ou instituição onde atua.    

 
 

Slides e material de apoio. Será fornecida, no início do primeiro dia do Seminário, uma apostila com todo o 
conteúdo dos temas que serão ministrados; também serão oferecidos materiais auxiliares, além de indicações 
de literaturas e bibliografias, inerentes aos temas abordados, para posterior apreciação ou consulta; 

 

 

 

                                     Material Didático                  

 

 

                               Público Alvo  

 

 

 

 

 

                           Metodologia  
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 PARTE A - O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA E A SELEÇÃO DO FORNECEDOR  
                  Professor Jander Leal dos Santos  
                  Dias 04 e 05 de outubro de 2021 

                  

Módulo 1- Aspectos Iniciais relevantes 
❖ A consolidação normativa da Nova Lei de Licitações e Contratos- Aspectos da transição e 

vigência da Lei 14.133/2021; 
❖ Considerações sobre os regimes jurídicos que incidem sobre as licitações (Revogação:  

Lei 8.666/93, Lei 10.520/02(Pregão) e regulamento, Lei 12.462/11(RDC) e a Nova Lei 
14.133/2021 

❖ Princípios específicos para licitar e contratar; 
❖ Regime de transição; 
❖ Regras especiais para Municípios;  
❖ Objetos contratuais abrangidos e não abrangidos. 
❖ Não-abrangência das Empresas Estatais; 
❖ Competências para utilização; 
❖ Tratamento diferenciado; 
❖ Modalidades de Licitação; 

• Pregão; 
• Concorrência; 
• Concurso; 
• Leilão; 
• Diálogo Competitivo.  

o Hipóteses de cabimento;  
o Procedimento;  
o Comissão de contratação; 

❖ Concorrência x Pregão: quando utilizar um ou outro? 
❖ Uso do Pregão para contratação de Obras e Serviços de Engenharia: 
❖ Destaques para os mais relevantes conceitos e definições; 
❖ Dispensa de Licitação. 

 

Módulo 2 - Considerações preliminares para o Planejamento; 
❖ O Estudo Técnico Preliminar (Fases e Conteúdo); 

 

             CONTEÚDO PROGRAMÁTICO- PLANO DE TRABALHO 
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• ETP Digital - IN 40/2020 e IN 5/2017 – diretrizes gerais para elaboração e conteúdo 
mínimo obrigatório; 

❖ A Gestão de Riscos no Planejamento e no Contrato; 
• O Mapa de Riscos previsto na IN/SEGES/MPDG nº 05/2017- conceito e 

aplicabilidade;  
• A Matriz de Riscos x Mapas de Riscos;  
• O Mapeamento básico dos riscos nos contratos de terceirização - o que observar;  
• A Conta Vinculada (Prevenção trabalhista) -Conceitos; 
• Fato Gerador - Considerações Básicas. 

❖ Elaboração e Termo de Referência;  
❖ Metodologia para realização de pesquisa de preços; 
❖ Dinâmica da Contratação Pública; 
❖ Critérios de Sustentabilidade e as Certificações ambientais; 
❖ Análise do Ciclo de Vida do objeto contratual; 
❖ Contratação de serviços terceirizados; 
❖ Margem de Preferência; 
❖ Aprovação Jurídica; 
❖ Elaboração de Editais; 

• Análise jurídica da contratação:  
o Hipóteses de cabimento (certames, contratações diretas, adesões a ARP, 

convênios, acordos etc.);  
o Hipóteses de dispensa;  

• O papel e as atribuições das Assessorias (Jurídica e Técnica): 
o Diretrizes para elaboração: critérios objetivos; linguagem simples e conclusão   

apartada da fundamentação;  
o Parecer jurídico;  
o Possibilidade de rejeição pela autoridade máxima do órgão ou entidade; 

• Publicidade do Edital: 
o Sítio Eletrônico Oficial; 
o Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP).  

❖ Agentes Públicos:  
• Requisitos Mínimos; 
• Obrigatória observância da Segregação de Funções na designação.  

❖ Quem é o Agente de Contratação e quem são os demais stakeholders? 
• Atribuições do Agente da Contratação; 
• Responsabilidades; 
• Substituição por Comissão de Contratação;  
• Pregoeiro: o Agente de Contratação no Pregão. 
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❖ Vedações aos agentes designados para atuar na área de licitações e contratos;  
❖ Representação Judicial e Extrajudicial do Agente Público; 
❖ Princípios consagrados da nova Lei das Licitações; 
❖ Elaboração do Instrumento de Medição dos Resultados-IMR; 
❖ Principais vícios do Planejamento da Contratação; 
❖ Jurisprudências do Tribunal de Contas da União sobre o Planejamento da Contratação 

 

TEMÁTICA BÔNUS: o que ainda precisamos observar?  
❖ Dispositivos que precisarão de Regulamentação para sua aplicação; 
❖ Perspectivas sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas;  
❖ Alterações Legislativas decorrentes da nova lei de licitações e contratos; e 
❖ Portal de Pesquisa de Preços. 

 

Módulo 3 - Procedimentos (Começo, meio e fim, da seleção a melhor proposta) 
❖ Sobre Impugnações e Pedidos de Esclarecimento; 
❖ Fases do Pregão (visão antiga e nova); 
❖ Inversão e fases na licitação; 
❖ A classificação da proposta; e 
❖ Etapa Competitiva (Pregão e Concorrência). 

• Modo de Disputa:  
o Aberto;  
o Fechado;  
o Aberto e Fechado.  

 

Módulo 4 - Etapas da Licitação na fase externa  
❖ Pré-qualificação e Cadastramento - Apresentação de Propostas e Lances 

• Prazos Mínimos: 
o Aquisição de bens;  
o Serviços e Obras;  
o Critério de Julgamento Maior Lance; 
o Critério de Julgamento Técnica e Preço ou Melhor Técnica. 

• Lances Intermediários; 
• Intervalo Mínimo; 

❖ Julgamento de Propostas, incluindo a Análise de Planilhas; 
❖ Exigências de habilitação; 
❖ Técnicas de negociação; e 
❖ Prazos (Publicação, Impugnação, Esclarecimentos, Recursos); 
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❖ Etapa Recursal (visão antiga e nova); 
❖ Adjudicação e Homologação; 
❖ A Formação do Cadastro Reserva; 
❖ Competências (área de atuação na licitação);  
❖ Principais vícios da fase externa do pregão; e 
❖ Jurisprudência dos Tribunais de Contas da União sobre a Fase externa. 

 

PARTE B - A PERFEITA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS 
                  Professor S. G. Oliveira  
                  Dias – 06 e 07 de outubro de 2021 

 

Módulo 1 - Noções gerais sobre Contratos 
❖ Classificação; 
❖ Contrato administrativo X Contrato da administração; 
❖ Regime jurídico dos contratos administrativos. 

 

Módulo 2 - Características dos Contratos 
❖ Formalismo; 
❖ Publicidade; 
❖ Natureza de contrato de adesão; 
❖ Mutabilidade; 
❖ Cláusulas de privilégio (exorbitantes); 
❖ Imposição de ônus especiais; 
❖ Requisitos do contrato administrativo: 

• Absolutos; 
• Relativos; 

❖ Elementos do contrato administrativo; 
❖ Conteúdo (art. 55 da lei nº 8.666/1993); 
❖ Minuta do contrato. 

 

Modulo 3 - Garantia Contratual 
❖ Tipos; 
❖ Recebimento e verificação dos instrumentos de garantia; 
❖ Contrato novo; 
❖ Durante as renovações contratuais; 
❖ Durante as alterações contratuais; 
❖ Prazos da garantia. 
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 Módulo 4 - Tipos de contratos  
❖  Contratos por prazo e por escopo. 
❖ A formalização da contratação nas aquisições de bens, serviços e obras - quando utilizar 

o termo de contrato ou instrumentos substitutos; os contratos verbais da Administração 
Pública 

❖ Formalização do contrato administrativo: 
• Quanto à forma 
• Vedações 
• Substituição por outros instrumentos hábeis 
• Obrigatoriedade 
• Dispensa 

❖ Cláusulas essenciais (obrigatórias) contratos de fornecimento, de serviços e obras; 
❖ Contratos de terceirização de serviços e legislação:  
❖ Decreto da Terceirização - Decreto nº 9.507/2018;  
❖ RE - Recurso Extraordinário - (RE 958252);  
❖ RE- Recurso Extraordinário - (RE 760931).  
❖ Lei nº 13.429/2017 e 13.467/2017;  
❖ IN/SEGES/MPDG nº 05/2017 alterada pela 07/2018 
❖ As modificações na súmula 331 do TST a partir da ADC 16 do STF e a responsabilidade 

trabalhista condicional da administração pública; 
❖ A nova legislação sobre terceirização e as responsabilidades trabalhistas respectivas; 
❖ Distinções relevantes para efeitos práticos de obrigações trabalhistas e encargos 

trabalhistas; 
• As responsabilidades subsidiária e solidária trabalhista e seu surgimento na 

contratação de terceiros; 
• Influências da reforma trabalhista na relação e fiscalização da terceirização. 

 

Módulo 5 - Definição das atribuições dos responsáveis pelo recebimento do objeto  
❖ Identificando sua estrutura organizacional;  
❖ Quem recebe o objeto do contrato no caso de bens, serviços e obras;  
❖ Gestão e Fiscalização - Diferenças; 
❖ Quem é o gestor e o fiscal?  
❖ O gestor/fiscal pode recusar o encargo?  

  

Módulo 6 - Definição das obrigações do gestor, fiscais administrativos e técnicos de 
serviços.  

❖ Serviços continuados e não continuados; 
❖ Serviços terceirizados com mão de obra;  
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❖ Averiguação da nota fiscal (batimento da descrição);  

  

Módulo 7 - Procedimentos administrativos – gestor e fiscal  
❖ Gestor, o Fiscal e o contrato – trabalho em equipe;  
❖ Vigência e a prorrogação dos contratos;  
❖ Contratos prorrogáveis e suas características;  
❖ Requisitos de validade da prorrogação;  
❖ Prorrogação do prazo de execução e os termos aditivos; 
❖ Controle da vigência do contrato administrativo pelos responsáveis e sua prorrogação;  
❖ Custos renováveis e custos não renováveis dos contratos - avaliação importante; 
❖ Redução dos custos/redimensionamento do objeto na negociação-atribuições e 

responsabilidade; 
❖ Modalidades de garantias e reforço de garantia; 
❖ Alterações do contrato administrativo e os fundamentos jurídicos;  
❖ Acréscimos e supressões - aplicação dos percentuais de 25% e 50%;  
❖ Alterações qualitativas - limites e possibilidades; as modificações unilaterais, por acordo 

e seus limites – a quem cabe posicionamento acerca das alterações (gestor ou fiscal);  
❖ Valores estimados e pré-contratuais; os contratos firmados com valores fixos e valores 

estimativos; 
❖ Problemas recorrentes na composição dos custos da planilha de custos verificados na 

execução do contrato;  
❖ Reequilíbrio econômico financeiro dos contratos - as situações ensejadoras; 

• Reajustes contratuais – sentido lato e estrito 
• Repactuação 
• Revisão 
• Atualização financeira e encargos moratórios (atrasos de pagamento) 

 

Módulo 8 - O pagamento mediante a fiscalização no momento do recebimento do 
objeto (bens /serviços e obras)  
❖ Diferença entre contratar serviço e contratar mão-de-obra – análise prática sobre o 

conteúdo clausular do contrato para diferenciação clara do tipo jurídico e prevenções de  
❖ responsabilidades trabalhistas; 
❖ A correta contratação de serviços e a utilização dos acordos de nível de serviço (ANS) ou  

instrumentos de medição de resultados (IMR); 
❖ O pagamento pelo recebimento do objeto (material / serviços/obras) e quando fazer a  
❖ retenção do pagamento mediante inadimplência do contratado?  
❖ A fiscalização da documentação (regularidade fiscal) de acordo com STJ;  
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❖ A fiscalização administrativa (pagamento da mão de obra terceirizada) de acordo com 
entendimentos (TCU; Decreto 9.507/2018);  

❖ O possível estabelecimento de pagamentos diretos de encargos ou a empregados da 
contratada pela tomadora; 

❖ Condições suspensivas a serem inseridas e administradas em contratos e exigidas para 
liberação de pagamentos, especialmente documentais, sem caracterizar o condenado 
instituto da retenção.   

 

Módulo 9 - Definição das obrigações do gestor e fiscais de serviços técnicos 
especializados  
❖ O que são serviços técnicos especializados;  
❖ Os serviços de manutenção de engenharia – principais pontos; 
❖ Obrigatoriedade de designação formal de servidor para assumir o encargo; 
❖ A possibilidade de múltiplos fiscais atuando em áreas complementares; 
❖ Indicações da IN 5/17 do MPDG na subdivisão de tarefas na fiscalização de contratos; 
❖ Perfil indicado para os profissionais envolvidos na fiscalização de contratos; 
❖ Postura recomendada na fiscalização de contratos; 
❖ O que devem fazer e o que estão impedidos de fazer os fiscais de contratos no 

acompanhamento dos contratos de prestação de serviços; 
❖ O profissional representante da contratada – preposto – obrigatoriedade, forma de 

documentação/instituição e responsabilidades inerentes; 
❖ Inexecuções contratuais e medidas reativas; 
❖ Os necessários arquivamentos documentais e gestão da “pasta” do contrato; 
❖ Terceirização da fiscalização;  
❖ Responsabilidades jurídicas do fiscal de contratos; 
❖ Implicações pessoais nas esferas administrativa, civil e penal; 
❖ Como evitar os riscos jurídicos pessoais-profissionais mais comuns no exercício da 

fiscalização de contratos. 
  

 Módulo 10 - Trabalhando as cláusulas de fiscalização 
❖ objeto e os prazos de execução e vigência;  
❖ objeto e o regime de execução;  
❖ objeto e a unidade de medida;  
❖ objeto e pagamento mediante o critério estabelecido no edital;  
❖ objeto e o regime de execução (global ou unitário) e o cronograma físico-financeiro. 
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Módulo 11 - Descumprimento do contrato e rescisão 
❖ Dever de apuração; 
❖ Processo próprio; 
❖ Contraditório e ampla defesa; 
❖ A inexecução física do objeto;  
❖ A inexecução administrativa do contrato;  
❖ Quando aplicar penalidades aos contratados?  
❖ Tipos de Penalidades: 

• Advertência 
• Multa 
• Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Pública 
• Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
• Impedimento de licitar e contratar com a União 
• Registro de penalidade no SICAF 

❖ Quais as formalidades e cuidados essenciais para formação e condução do processo 
administrativo de aplicação de penalidade? 

❖ O desafio da justificativa da escolha e a dosimetria das penalidades; 
❖ Tipos de encerramento contratual previstos em lei; 
❖ Causas legalmente previstas para a rescisão:  

• Culpa da contratada,  
• Culpa da contratante e, 
• Rescisão sem culpa; 

❖ Procedimento rescisório a ser respeitado pelo gestor e a necessária ampla defesa ante 
alegação de descumprimentos; 

❖ Custos, prazos e indenizações rescisórias possíveis; 
❖ Documentação recomendada para registrar o término dos contratos administrativos e 

prevenir/evitar responsabilidades. 
 

12 - Gestão e Fiscalização de contratos específicos  
❖ Os contratos por dispensa de licitação:  

• Os contratos por dispensa de licitação por emergência;  
• Os contratos por dispensa de licitação de remanescentes;  
• Os contratos resultantes de registros de preços;  

 
13 - Fiscalização das obrigações trabalhistas - contratos com mão de obra 

❖ No primeiro mês da prestação dos serviços; 
❖ Mensalmente; 
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❖ Constantemente; 
❖ Quando solicitado pela Administração; 
❖ Quando da extinção ou rescisão do contrato; 
❖ Quando da admissão de novos empregados. 

 

 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 
LOCAL:  
Brisamar Hotel & SPA  
Av. São Marcos, 12 - Ponta D'areia, São Luís/MA 
Telefone: (98) 3212-1212 
 
VALOR DA INSCRIÇÂO:   
R$ 3.390,00 (Três mil trezentos e noventa reais) por participante.  
 
Inclui:  
08 Coffee Breaks, Certificado Individual, material de apoio (apostila física, 
pasta, caneta, lapiseira, marca texto e bloco de anotação).  
 
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO:  
Dias 04, 05, 06 e 07 de outubro de 2021  
Horários: Das 08h00s as 12h00 e das 13h30 as 17h30 

Carga Horária - 32 Horas aula 
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 Dados da Empresa:  
Exceller Treinamentos 21.719.419/0001-78 
 Av. República Argentina, 2403- Conjunto 36. 
 CEP: 80610-260 Curitiba – PR  
 

Importante 
 
 A justificativa legal para contratação dos treinamentos pode ser verificada na conjugação do art. 25, inciso II e parágrafo § 
1º (Inexigência por notória especialização), com o art. 13, inciso VI (Contratação de serviços técnicos relativos ao treinamento 
e aperfeiçoamento de pessoal), da Lei 8.666/93.  
 

Condições Gerais de Contratação.  
 
Assegure sua participação e colabore para a viabilização do evento, efetuando sua inscrição com até 7 (sete) dias de 
antecedência. A Exceller Treinamentos confirmará a realização do evento, no máximo com 5 (cinco) dias de antecedência à 
data de início do Evento. Aguarde este prazo para tomar as providências necessárias para o seu comparecimento.  
Obs.: a inscrição será confirmada somente após o envio da nota de empenho, ordem de serviço, autorização ou outra forma 
de comprometimento. O pagamento antecipado, também confirma a inscrição. 
 

 Cancelamento por parte do Treinando  
 
O cancelamento da inscrição por parte do treinando poderá ser realizada com até 5 (cinco)dias úteis de antecedência à 
realização do evento; após este prazo não mais será aceito o cancelamento da inscrição, mas poderá ser feita a substituição 
do participante por outro ou ainda, caso a inscrição tenha sido paga, poderá ser solicitada uma carta de crédito no valor da 
mesma, o que dará direito à instituição contratante de enviar o inscrito(ou outro) para participar de um curso similar no 
futuro(ministrado pela Exceller Treinamentos).  
 

Cancelamento por parte da empresa / Alteração de datas/ Alteração de Professor Ministrante 
 
A Exceller Treinamentos reserva-se o direito de adiar ou cancelar o evento se houver insuficiência de quórum ou por motivo 
operacional relevante; Poderá também alterar o Professor Ministrante, mas sempre substituindo-o por outro Docente de 
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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 setembro de 2021.

À DG

 

 

Senhor Diretor,

 

Considerando a instrução ofertadas nos eventos interpolados entre os de
números 0940152 a 0940175, rogo a Vossa Senhoria devolver os autos à GSGP para
nova instrução.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 02/09/2021, às 16:11, 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
0940175 e o código CRC 74B6008E.

0006088-18.2021.6.02.8000 0940175v1
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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 setembro de 2021.
Em atenção ao Despacho 0940175, faço

encaminhar estes autos à Secretaria de Gestão de Pessoas,
para a retomada de sua instrução. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 02/09/2021, às 21:40, 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
0940204 e o código CRC 1B4D1358.

0006088-18.2021.6.02.8000 0940204v1
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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 setembro de 2021.
À CODES/SRACF para retomada da instrução,

conforme despacho GDG 0940204.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 03/09/2021, às 10:31, 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
0940575 e o código CRC A924BA1A.

0006088-18.2021.6.02.8000 0940575v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4523 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Em complemento à instrução da Informação

4403(0937922) e considerando  a nova proposta do evento
 presencial (0940167), informamos que a capacitação foi
remarcada para o período de 4 a 7 de outubro do ano corrente e
ainda, foi concedido um desconto de R$2.400,00(dois mil e
quatrocentos reais) em caso de inscrição de três participantes. Desta
feita, os valores atualizados são:  Inscrição: R$7.770,00 (sete mil,
setecentos e setenta reais) + Diárias: R$7.938,00 (sete mil,
novecentos e trinta e oito reais) + estimativa de Passagens
Aéreas: R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), totalizando o custo
de R$23.208,00 (vinte e três mil, duzentos e oito reais). 

Quanto às certidões para análise da regularidade fiscal, a
unidade demandante já fez a juntada aos autos dos documentos
regularizados. 

Por fim, entendendo sanada a pendência, devolvemos os
autos para prosseguimento e deliberação superior acercar da
contratação e participação dos servidores no 12º Encontro
Regional das Contratações Públicas na
modalidade presencial, em São Luis do Maranhão. 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Chefe de Seção
Substituta, em 03/09/2021, às 11:40, 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
0940702 e o código CRC E72AAB42.

0006088-18.2021.6.02.8000 0940702v16
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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 setembro de 2021.
Senhor Diretor,
Cumprimentando-o, sirvo-me deste para retornar os

presentes autos a Vossa Senhoria, haja vista informação
juntada pela CODES/SRACF se reportando à diligências
realizadas que findam à instrução e, concluindo que fora
sanada a pendência existente, conforme evento 0940702.

Assim, encaminharam-nos os autos para
prosseguimento e deliberação superior acerca da contratação
e participação dos servidores no 12º Encontro
Regional das Contratações Públicas na
modalidade presencial, em São Luis do Maranhão. 

Isto posto, evoluimos os autos para apreciação de
Vossa Senhoria, sugerindo, s.m.j., remessa à Presidência.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIELA FONSECA DE MELO BRITTO,
Secretária Substituta, em 06/09/2021, às 14:36, 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
0940853 e o código CRC DF465A65.

0006088-18.2021.6.02.8000 0940853v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2021.
 
Faço encaminhar os autos eletrônicos à

SEIC/COMAP para aferir a compatibilidade de preço.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/09/2021, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941552 e o código CRC 02D132A0.

0006088-18.2021.6.02.8000 0941552v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2021.

 

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para a verificação da

compatibilidade do preço proposto pela empresa, em atendimento ao
Despacho GDG 0941552.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 08/09/2021, às 21:35, 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
0942599 e o código CRC 2B69CD5F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de solicitação da Comissão Permanente de

Licitação, de participação no 12º Encontro Regional das
Contratações Pública,  no período de 21 a 24 de setembro
deste ano, em São Luis/MA, a ser realizado pela Exceller
Gestão Pública, conforme demanda anunciada no Despacho
CPL - 0935599.

Vieram os autos para aferição do valor proposto
pela empresa EXCELLER TREINAMENTOS EIRELI, no
montante de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) -
 0940167, contemplando a participação de 3 (três) servidores.

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, https://excellergestaopublica.com.br/events/12o-
encontro-regional-sao-luiz/, registramos que o preço ofertado
à administração é condizente com o praticado pelo mercado.

As certidiões de regularidade fiscal e trabalhista da
contratada foram juntadas aos autos, bem como a Declaração
de Inexistência de Prática de Nepotismo -
 0940155, 0940157, 0940159, 0940160, 0940163 e 0940165.
Nesta oportunidade, juntamos, ainda, consulta consolidada
TCU - 0942707.

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 EXCELLER
TREINAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº
21.719.419/0001-78, no montante de R$ 7.700,00 (sete mil e
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setecentos reais).
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 09/09/2021, às 09:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0942678 e o código CRC 403E7795.

0006088-18.2021.6.02.8000 0942678v1
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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: 09/09/2021 09:40:56 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI 
CNPJ: 21.719.419/0001-78 
 
 
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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2021.
 
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor,
 
Em atendimento ao Despacho GDG 0941552, realizou-se

a aferição da compatibilidade de preço solicitada, conforme
demonstrado no Despacho SEIC 0942678.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/09/2021, às 17:32, 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
0943274 e o código CRC D91F6BB4.

0006088-18.2021.6.02.8000 0943274v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2021.
À AJ-DG, 
 
Para análise da regularidade jurídica da

contratação direta. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/09/2021, às 18:08, 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
0943307 e o código CRC 0E0650B0.

0006088-18.2021.6.02.8000 0943307v1
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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 setembro de 2021.
Prezados senhores,
 
Peço apenas correção quanto à data de realização

do evento, de 04 a 07 de outubro de 2021 (evento 0940167), e
não 24 a 27 de setembro de 2021 (evento 0942678), sem
qualquer outra alteração a toda instrução probatória realizada
nos autos, vez que a aferição de compatibilidade de preços
atentou para essa nova oferta.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 11/09/2021, às 07:55, 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?
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PROCESSO : 0006088-18.2021.6.02.8000
INTERESSADO : CPL
ASSUNTO : ENCONTRO REGIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS EXCELLER - INEXIGIBILIDADE

 

Parecer nº 1098 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Trata-se o presente procedimento da pretensão de

participação de 3 (três) servidores deste Tribunal no 12º
Encontro Regional das Contratações Pública, no período
de 21 a 24 de setembro deste ano, em São Luis/MA, a ser
realizado pela Empresa Exceller Treinamentos Eireli, inscrita
no CNPJ sob o n° 21.719.419/0001-78, com carga horária de
32h, conforme demanda anunciada no Despacho CPL -
0935599, no montante de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos
reais).

 
Com lastro na nova Proposta anexada no evento

SEI nº 0940167, a CPL informou que a período do evento foi
remarcado para 04 a 07 de outubro de 2021.

 
2. DO PROCEDIMENTO 
 
No evento SEI nº 0935599 consta solicitação de

participação dos servidores integrantes da Comissão
Permanente de Licitação no curso em questão, com lista
nominal de servidores no Despacho GDG 0936181.

 
A Secção de Recrutamento, Avaliação e

Capacitação Funcional informa que (0937922):
 
"- Quanto ao PLANO ANUAL DE
CAPACITAÇÃO = Há previsão no
PAC/2021(0007900-32.2020.6.02.8000) da
ação de capacitação em tela.
- Quanto ao ORÇAMENTO = há
disponibilidade orçamentária, na ação de
Capacitação de Recursos Humanos, para
atender às despesas para as três participações
com Inscrição: R$10.170,00 (dez mil, cento e
setenta reais) + Diárias: R$7.938,00 (sete mil,
novecentos e trinta e oito reais) + estimativa
de Passagens Aéreas: R$7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), totalizando o custo de
R$25.608,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e
oito reais)."

 
 
Constam dos autos Consulta Consolidada TCU

(0942707), Declaração de Inexistência de Prática de
Nepotismo (0940165), Certidão Negativa de Débitos Estaduais
(0940155), Certidão Negativa de Débitos Federais (0940155),
Certidão Negativa de Débitos Municipais (0940159), Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (0940160) e Regularidade do
FGTS (0940163).

 
Por sua vez, a SEIC (0942678) conclui que o preço
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ofertado à administração é condizente com o praticado no
mercado, após a verificação da tabela de preços praticados
pela futura contratada em sua página
eletrônica, https://excellergestaopublica.com.br/events/12o-
encontro-regional-sao-luiz/. Sugere, por fim, a contratação
direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25,
caput, da Lei nº 8.666/93, vez que demonstrada a
compatibilidade de preços.

 
Eis uma breve síntese dos fatos contidos nos

autos.  
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, a

cargo das unidades competentes, passamos a opinar quanto
aos aspectos jurídicos.   

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Dessa forma, prossegue-se na análise

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

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

Parecer 1098 (0944304)         SEI 0006088-18.2021.6.02.8000 / pg. 70

https://excellergestaopublica.com.br/events/12o-encontro-regional-sao-luiz/


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: 

 
"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
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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
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
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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
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
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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
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 Sim Não Evento/Obs.

1.
Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente
justificado?

X  0935599
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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  0940171

6.

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

X  0935599

7.
O procedimento está instruído com
currículo detalhado do(s)
instrutor(es) do curso?

  X  0940171

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  0937922

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

X  0937922

12.

A proposta de preços demonstra-se
compativel com os preçospraticados
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?

X  
 0942678
 

13. A proposta de preço encontra-se
dentro do prazo de validade? X  0940167

14.
Consta o domicílio bancário,
indicado pelo credor, na proposta
ou em documento separado?

X  0940167

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?
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15.

“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  0940165

16. O valor da contratação exige a
publicação na imprensa oficial?  X  

Regularidade fiscal e trabalhista Sim Não Evento/Obs.

17.

A empresa apresentou prova de
cadastro no SICAF com os seus
dados relativos à regularidade fiscal
válidos?

  0938950

1 FGTS X  0940163

2. INSS X  0938950

3. Receita Federal X  0940157

4. Tributos Estaduais e Municipais
(quando exigido) X  

0940155
0940159

5. Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas X  0940160

18. Consta consulta ao CADIN?   0940702

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  0942707

 
5. CONCLUSÃO
 
Assim, 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 inscrição
dos 3 (três) servidores deste Tribunal, membros titulares da
Comissão Permanente de Licitação, no 12º Encontro
Regional das Contratações Pública, no período de 4 a 7 de
outubro deste ano, em São Luis/MA, a ser realizado pela
Exceller Treinamentos Eireli, CNPJ n° 21.719.419/0001-78,
com carga horária 32h, no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e
setecentos reais), tudo com fundamento no art. 25, caput, da
Lei nº 8.666/93.

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
13/09/2021, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 13/09/2021, às 16:38, 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
0944304 e o código CRC E54431F5.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2021.
À AJ-DG,
 
Em atenção ao observado pela CPL - 0944149,

retificamos o informado no Despacho SEIC - 0942678 quanto
ao período do 12º Encontro Regional das Contratações
Pública, fazendo constar que ele ocorrerá entre os dias 04 a
07 de outubro de 2021.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 13/09/2021, às 13:08, 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
0944531 e o código CRC 9E5F5380.
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CENTRAL  DE ATENDIMENTO
 Tel.(41) 3039-6135 (empresa) 
WHATSAPP(41) 98443-8662
contato@excellertreinamentos.com.br

De: Exceller Treinamentos <no-reply@uhmailsrvc5.com>
Para: José Joel Ferreira de Oliveira <joseferreira@tre-al.jus.br>
Data: 14/09/2021 01:28 PM
Assunto: [sapev] Presencial 12º Encontro Regional das Contratações Públicas - São Luiz - MA

Exceller  Gestão Pública 
SÃO LUIS /MA - Seminário Presencial

12º ENCONTRO REGIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
CONFORME NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14.133/2021

UMA ABORDAGEM COMPLETA E AVANÇADA DA NOVA LEI, CONSIDERANDO AS TRÊS FASES DA CONTRATAÇÃO: PLANEJAMENTO, SELEÇÃO DO
FORNECEDOR E EXECUÇÃO CONTRATUAL

" Atendendo a todas as adequações exigidas pelas autoridades Sanitárias"

Informações Aqui
Dias 19, 20, 21 e 22 de OUTUBRO de 2021 

32 horas
Das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30

Com intervalo para coffee-break pela manhã e à tarde
Investimento 3.390,00 por participante

Exceller Gestão Pública

Seminário Presencial

APRESENTAÇÃO

Exceller Gestão Pública 

O Seminário será ministrado presencialmente, tendo como

Palestrantes os Professores JANDER LEAL DOS SANTOS e
S. G. OLIVEIRA, com uma imersão completa na avaliação
das alterações da Nova Lei das Licitações, Lei 14.133/2021, em
todas as suas fases: Planejamento, Seleção do Fornecedor e
Execução Contratual;

Com a edição da Nova Lei de Licitações, caberá aos agentes
públicos federais, estaduais, distritais e municipais
atualizarem-se para lidar com os novos (e alguns velhos)
procedimentos e institutos inerentes ao Macroprocesso de
Contratação, em suas três fases: Planejamento, Seleção do
Fornecedor e Execução Contratual. A norma, que vem para
modernizar a gestão, por intermédio da introdução de elementos
da Governança Pública, levará a Administração Pública a viver um
novo momento, com foco em resultados, para o órgão e para o
cidadão-cliente.

Com o advento da nova Lei da Licitações, Lei 14.133/2021,
recentemente aprovada pela presidência da república,  diversas
leis relacionadas às contratações públicas serão extintas, com
destaque para a Lei das Licitações(anterior) - Lei 8.666/93, Lei
do Pregão - Lei 10.520/02 e o RDC - Regime Diferenciado de
Contratações - Lei 12.462/11; essas Leis serão absorvidas pelo
novo Marco Legal. Entre algumas das novidades trazidas pela Nova
Lei, está a realização do julgamento de preços antes da
habilitação (inversão de fases), exatamente como ocorre no
pregão e no RDC e o fim da divisão clássica das modalidades
conforme o valor estimado da contratação, eliminando a tomada de
preços e o convite. Além dessas, outras mudanças importantes
podem ser citadas:

A Licitação passa a ser conduzida pelo Agente de
Contratação;
Foram criadas novas modalidades de licitação;
Os instrumentos gerenciais serão integrados à legislação;
Os modos de disputa para as modalidades;
Orçamento sigiloso será possível;
O procedimento de manifestação de interesse PMI;
As garantias contratuais chegando a 30%;
Os regimes de contratação integrada e semi-integrada;
A vigência dos contratos poderá ser ampliada;
A antecipação dos efeitos de termo aditivo para ser
formalizado no prazo máximo de 1 mês
O fornecimento e serviços contínuos com prazo contratual
até 10 anos;
Os modos de disputa para as modalidades;
O registro cadastral com sistema de reputação;
Ampliação da vigência dos contratos;

 

 

 

 Módulo 3 - Procedimentos (Começo, meio e fim, da
seleção a melhor proposta)

❖ Sobre Impugnações e Pedidos de Esclarecimento;
❖ Fases do Pregão (visão antiga e nova);
❖ Inversão e fases na licitação;
❖ A classificação da proposta; e
❖ Etapa Competitiva (Pregão e Concorrência).

• Modo de Disputa:
o Aberto;
o Fechado;
o Aberto e Fechado.

Módulo 4 - Etapas da Licitação na fase externa
❖ Pré-qualificação e Cadastramento - Apresentação
de Propostas e Lances

• Prazos Mínimos:
o Aquisição de bens;
o Serviços e Obras;
o Critério de Julgamento Maior Lance;
o Critério de Julgamento Técnica e Preço ou Melhor
Técnica.

• Lances Intermediários;
• Intervalo Mínimo;

❖ Julgamento de Propostas, incluindo a Análise de
Planilhas;
❖ Exigências de habilitação;
❖ Técnicas de negociação; e
❖ Prazos (Publicação, Impugnação, Esclarecimentos,
Recursos);

❖ Etapa Recursal (visão antiga e nova);
❖ Adjudicação e Homologação;
❖ A Formação do Cadastro Reserva;
❖ Competências (área de atuação na licitação);
❖ Principais vícios da fase externa do pregão; e
❖ Jurisprudência dos Tribunais de Contas da União
sobre a Fase externa.

 

PARTE B - A PERFEITA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS
CONTRATOS
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A garantia de pagamento por conta vinculada.

A parte de Gestão e a Fiscalização de Contratos envolve uma
série de atividades circunscritas ao acompanhamento da execução
e à prestação de informações às unidades administrativas
encarregadas da instrução de processos, são áreas que reputam
uma atenção indispensável, através de rígido acompanhamento. Tal
acompanhamento é o mecanismo conferido à administração Pública
para assegurar que o objeto contratado será entregue na
quantidade, qualidade e tempo devido. É prerrogativa conferida à
Administração Pública, especificamente nos artigos 58 da Lei
8.666/1993 e 104 da Lei 14.133/2021, a qual lhe permite
acompanhar de perto tudo o quanto se relacione à execução do
contrato, tomando todas as providências cabíveis ao seu bom
andamento.

Mantendo-se sempre na vanguarda, como empresa de capacitação de
servidores públicos, a Exceller Gestão Pública organizou esse
Seminário avançado,  que irá tratar, de forma exclusiva, ampla e
com o embasamento necessário, de todas alterações e inovações
trazidas pela Nova Lei 14.133/2021, sancionada em 01 de abril de
2021, bem como, as implicações nas rotinas e procedimentos dos
agentes que atuam na área de Licitações e Contratos, em
Instituições Públicas. Também será traçado um paralelo entre as
novas e as antigas regras de contratação.

Palestrantes

JANDER LEAL DOS SANTOS

➢ Economista, Bacharel em Direito, Pós Graduado em
Direito Ambiental, Mestre em Planejamento Estratégico
Ambiental;

 ➢ Doutor em Gestão e Auditoria Ambiental;
 ➢ Professor da Universidade Cândido Mendes - Instituto

AVM (UCAM/AVM) no RJ na área de Direito Ambiental;
 ➢ Professor de Gestão Ambiental, Coordenador e Professor

do MBA em Licitações e Contratos na UCAM/AVM;
 ➢ Ministra treinamentos na área de Compras Públicas

Eletrônicas, Formação de Pregoeiros, Licitações e
Contratos, em várias empresas do ramo da capacitação;

 ➢ Em 2019 atuou como Docente no Centro de Instrução da
Marinha, ministrando aulas na área de Licitações e
Contratos;

 ➢ Possui 30 anos de experiência na área de Licitações e
Contratos Públicos;

 ➢ Pregoeiro desde o ano 2000.
S. G. OLIVEIRA

Professor de MBA da FGV-especialista em Auditoria, Gestão
de Riscos e Compliance - uma referência nacional e
internacional no tema Combate às Fraudes, à Corrupção e à
Lavagem de Dinheiro; "Assessorou a força tarefa da
operação Lava Jato no entendimento dos Contratos de Obras
e Serviços da Petrobrás, junto às grandes construtoras do
país".

FORMAÇÃO:

Graduação em Ciências Contábeis pela UFRJ; Pós-graduado em
Auditoria e Contabilidade pela UNIRIO; MBA em auditoria,
FGV/DELOITTE; MBA em Finanças Empresariais pelo Instit.
Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC-RJ);
ESPECIALIZAÇÕES NO EXTERIOR: Especialização em Auditoria,
Contabilidade e Prevenção de Fraudes em Empresas de
Petróleo, University of Texas at Dallas, USA; Atualização
em Prevenção à Fraudes Corporativas, M I S INSITUTE -
Nevada - USA.

DOCÊNCIA:

Professor de MBA da FGV - Fundação Getúlio Vargas, há mais
de 20 anos, em Gestão de Serviços, Auditoria de Logística,
Auditoria Avançada, Auditoria das Demonstrações
Financeiras e Prevenção de Fraudes nas Corporações;
Professor da Universidade Corporativa da Petrobras;
Treinou os auditores do Tribunal de Contas dos seguintes
Municípios/Estados/União: São Paulo, Rio de Janeiro,
Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, Tocantins, Distrito
Federal e Brasília; Treinou os Auditores/Oficiais da
Polícia Militar do Estado da Bahia;

Professor S. G. Oliveira
Dias - 23 e 24 de Setembro de 2021

Módulo 1 - Noções gerais sobre Contratos

❖ Classificação;
❖ Contrato administrativo X Contrato da
administração;
❖ Regime jurídico dos contratos administrativos.

Módulo 2 - Características dos Contratos

❖ Formalismo;
❖ Publicidade;
❖ Natureza de contrato de adesão;
❖ Mutabilidade;
❖ Cláusulas de privilégio (exorbitantes);
❖ Imposição de ônus especiais;

❖ Requisitos do contrato administrativo:
• Absolutos;
• Relativos;

❖ Elementos do contrato administrativo;
❖ Conteúdo (art. 55 da lei nº 8.666/1993);
❖ Minuta do contrato.

Modulo 3 - Garantia Contratual

❖ Tipos;
❖ Recebimento e verificação dos instrumentos de
garantia;
❖ Contrato novo;
❖ Durante as renovações contratuais;
❖ Durante as alterações contratuais;
❖ Prazos da garantia.

Módulo 4 - Tipos de contratos

❖ Contratos por prazo e por escopo.
❖ A formalização da contratação nas aquisições de
bens, serviços e obras - quando utilizar o termo de
contrato ou instrumentos substitutos; os contratos
verbais da Administração
Pública

❖ Formalização do contrato administrativo:
• Quanto à forma
• Vedações
• Substituição por outros instrumentos hábeis
• Obrigatoriedade
• Dispensa

❖ Cláusulas essenciais (obrigatórias) contratos de
fornecimento, de serviços e obras;
❖ Contratos de terceirização de serviços e
legislação:
❖ Decreto da Terceirização - Decreto nº 9.507/2018;
❖ RE - Recurso Extraordinário - (RE 958252);
❖ RE- Recurso Extraordinário - (RE 760931).
❖ Lei nº 13.429/2017 e 13.467/2017;
❖ IN/SEGES/MPDG nº 05/2017 alterada pela 07/2018
❖ As modificações na súmula 331 do TST a partir da
ADC 16 do STF e a responsabilidade trabalhista
condicional da administração pública;
❖ A nova legislação sobre terceirização e as
responsabilidades trabalhistas respectivas;

❖ Distinções relevantes para efeitos práticos de
obrigações trabalhistas e encargos trabalhistas;
• As responsabilidades subsidiária e solidária
trabalhista e seu surgimento na contratação de
terceiros;
• Influências da reforma trabalhista na relação e
fiscalização da terceirização.

Módulo 5 - Definição das atribuições dos
responsáveis pelo recebimento do objeto

❖ Identificando sua estrutura organizacional;
❖ Quem recebe o objeto do contrato no caso de bens,
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CONFERENCISTA:

Centenas de palestras, eventos e congressos sobre o tema
Terceirização, há mais de vinte anos; palestrou para mais
de 2000 pessoas no Congresso de Pregoeiros e de Compras
Públicas em Foz do Iguaçu e para centenas de pessoas em
Santa Cruz de La Sierra e Cochabanba na Bolívia, além de
diversos outros locais no MERCOSUL; Treinou nos últimos
vinte anos mais de 8.000 gestores de contratos do Sistema
PETROBRAS no Brasil e no Exterior e aproximadamente 30.000
pessoas, em diversas empresas públicas e privadas, no
Brasil e Exterior; Ministrou cursos para centenas de
empresas públicas e privadas com os seguintes títulos:
Fiscalização de Contratos Terceirizados, Gestão e
Auditoria de Contratos, Técnicas de Redação e
Interpretação de Contratos, S.L.A. em Contratos de
Serviços, Licitações e Gerenciamento de Contratos de Obras
e Serviços de Engenharia, Prevenção de Fraudes na
Terceirização, Auditoria em Compras para Gestores de
Suprimentos, Auditoria de Contratos de Serviços e Obras.
Contratos de Serviços e Obras Auditoria Governamental,
Serviços Terceirizados e Mitigação de Riscos em contratos
de Obras e Serviços, A influência do Novo Código Civil nos
Contratos de Terceirização; Administrando Pleitos nos
contratos de Obras e Serviços e Aplicação da IN 052017 do
MPDG - As novas regras de contratações públicas;
"Referência de Fraudes em Contratos Terceirizados" editado
com sucesso pela Editora Negócios Públicos, do PR

EXPERIÊNCIA:

41 anos em Auditoria Geral e de Contratações em Empresas
Públicas e Privadas, Gerente de Auditoria de Contratações
de Obras e Serviços da Petrobras, 31 anos; Auditor Sênior
da Deloitte, Haskins&Sells, RJ, 04 anos; Gerente de
Auditoria da Aracruz Celulose, ES, 03 anos; Assessor de
Auditoria da Presidência da Cooperativa Central dos
Produtores de Leite, RJ, 02 anos; realizou Consultorias e
Auditorias em diversas empresas de renome Nacional e
Internacional; representou Instituições do Governo em
Auditorias de Detecção de Fraudes em Licitação e
Contratos; participou de dezenas de Comissões de
Sindicância Administrativa na área de contratações na
Petrobras; Assessorou a Força Tarefa da Operação Lava-jato
no entendimento da sistemática de funcionamento das
contratações de Obras e Serviços na Petrobras; treinou os
Inspetores da ECT e os profissionais da INB, para apurar
irregularidades e instaurar Comissões de Sindicância
Administrativa, em especial na área de Terceirização;
treinou todo o STAFF da Brasil Telecom, em todo país, na
Gestão de Contratos Terceirizados; Implantou Manuais de
Procedimentos de Contratação e Grupos de Auditoria de
Contratação em diversas empresas do país.

TRABALHOS PUBLICADOS:

Dezenas de artigos publicados em diversas Revistas e
Jornais de grande circulação e revistas especializadas,
tais como: Revista do TC do Município de São Paulo,
Revista RH, ANERJ, Consultoria Negócios Públicos, do PR;
sobre: Auditoria, Prevenção de Fraudes e Contratos de
Serviços; Coautor do Livro "Temas Controvertidos em
Licitações e Contratos Administrativos ", editado por
Temas e Ideias, do RJ; Autor do "Cartão de Referência de
Fraudes em Contratos Terceirizados" editado com sucesso
pela Editora Negócios Públicos, do PR. Ministrou cursos
para centenas de empresas públicas e privadas com os
seguintes títulos: Fiscalização de Contratos
Terceirizados, Gestão e Auditoria de Contratos, Técnicas
de Redação e Interpretação de Contratos, S.L.A. em
Contratos de Serviços, Licitações e Gerenciamento de
Contratos de Obras e Serviços de Engenharia, Prevenção de
Fraudes na Terceirização, Auditoria em Compras para
Gestores de Suprimentos, Auditoria de Contratos de
Serviços e Obras Auditoria Governamental, Serviços
Terceirizados e Mitigação de Riscos em contratos de Obras
e Serviços, A influência do Novo Código Civil nos
Contratos de Terceirização; Administrando Pleitos nos
contratos de Obras e Serviços e Aplicação da IN 052017 do
MPDG - As novas regras de contratações públicas;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Exceller Treinamentos

serviços e obras;
❖ Gestão e Fiscalização - Diferenças;
❖ Quem é o gestor e o fiscal?
❖ O gestor/fiscal pode recusar o encargo?

Módulo 6 - Definição das obrigações do gestor,
fiscais administrativos e técnicos de serviços.

❖ Serviços continuados e não continuados;
❖ Serviços terceirizados com mão de obra;
❖ Averiguação da nota fiscal (batimento da
descrição);

Módulo 7 - Procedimentos administrativos - gestor e
fiscal

❖ Gestor, o Fiscal e o contrato - trabalho em
equipe;
❖ Vigência e a prorrogação dos contratos;
❖ Contratos prorrogáveis e suas características;
❖ Requisitos de validade da prorrogação;
❖ Prorrogação do prazo de execução e os termos
aditivos;
❖ Controle da vigência do contrato administrativo
pelos responsáveis e sua prorrogação;
❖ Custos renováveis e custos não renováveis dos
contratos - avaliação importante;
❖ Redução dos custos/redimensionamento do objeto na
negociação-atribuições e responsabilidade;
❖ Modalidades de garantias e reforço de garantia;
❖ Alterações do contrato administrativo e os
fundamentos jurídicos;
❖ Acréscimos e supressões - aplicação dos
percentuais de 25% e 50%;
❖ Alterações qualitativas - limites e
possibilidades; as modificações unilaterais, por
acordo e seus limites - a quem cabe posicionamento
acerca das alterações (gestor ou fiscal);
❖ Valores estimados e pré-contratuais; os contratos
firmados com valores fixos e valores estimativos;
❖ Problemas recorrentes na composição dos custos da
planilha de custos verificados na execução do
contrato;

❖ Reequilíbrio econômico financeiro dos contratos -
as situações ensejadoras;
• Reajustes contratuais - sentido lato e estrito
• Repactuação
• Revisão
• Atualização financeira e encargos moratórios
(atrasos de pagamento)

Módulo 8 - O pagamento mediante a fiscalização no
momento do recebimento do objeto (bens /serviços e
obras)

❖ Diferença entre contratar serviço e contratar
mão-de-obra - análise prática sobre o conteúdo
clausular do contrato para diferenciação clara do
tipo jurídico e prevenções de
❖ responsabilidades trabalhistas;
❖ A correta contratação de serviços e a utilização
dos acordos de nível de serviço (ANS) ou
instrumentos de medição de resultados (IMR);
❖ O pagamento pelo recebimento do objeto (material
/ serviços/obras) e quando fazer a
❖ retenção do pagamento mediante inadimplência do
contratado?
❖ A fiscalização da documentação (regularidade
fiscal) de acordo com STJ
❖ A fiscalização administrativa (pagamento da mão
de obra terceirizada) de acordo com entendimentos
(TCU; Decreto 9.507/2018);
❖ O possível estabelecimento de pagamentos diretos
de encargos ou a empregados da contratada pela
tomadora;
❖ Condições suspensivas a serem inseridas e
administradas em contratos e exigidas para liberação
de pagamentos, especialmente documentais, sem
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PARTE A - O PLANEJAMENTO EFICIENTE DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA
Professor Jander Leal dos Santos
Dias - 21 e 22 de Setembro de 2021

Módulo 1- Aspectos Iniciais relevantes
❖ A consolidação normativa da Nova Lei de Licitações e Contratos-
Aspectos da transição e vigência da Lei 14.133/2021;
❖ Considerações sobre os regimes jurídicos que incidem sobre as
licitações (Revogação:

Lei 8.666/93, Lei 10.520/02(Pregão) e regulamento, Lei
12.462/11(RDC) e a Nova Lei 14.133/2021

❖ Princípios específicos para licitar e contratar;
❖ Regime de transição;
❖ Regras especiais para Municípios;
❖ Objetos contratuais abrangidos e não abrangidos.
❖ Não-abrangência das Empresas Estatais;
❖ Competências para utilização;
❖ Tratamento diferenciado;
❖ Modalidades de Licitação;

• Pregão;
• Concorrência;
• Concurso;
• Leilão;
• Diálogo Competitivo.
o Hipóteses de cabimento;
o Procedimento;
o Comissão de contratação;

❖ Concorrência x Pregão: quando utilizar um ou outro?
❖ Uso do Pregão para contratação de Obras e Serviços de
Engenharia:
❖ Destaques para os mais relevantes conceitos e definições;
❖ Dispensa de Licitação.

Módulo 2 - Considerações preliminares para o Planejamento;

❖ O Estudo Técnico Preliminar (Fases e Conteúdo);
• ETP Digital - IN 40/2020 e IN 5/2017 - diretrizes gerais para
elaboração e conteúdo mínimo obrigatório;

❖ A Gestão de Riscos no Planejamento e no Contrato;
• O Mapa de Riscos previsto na IN/SEGES/MPDG nº 05/2017- conceito
e aplicabilidade;
• A Matriz de Riscos x Mapas de Riscos;
• O Mapeamento básico dos riscos nos contratos de terceirização -
o que observar;
• A Conta Vinculada (Prevenção trabalhista) -Conceitos;
• Fato Gerador - Considerações Básicas.

❖ Elaboração e Termo de Referência;
❖ Metodologia para realização de pesquisa de preços;
❖ Dinâmica da Contratação Pública;
❖ Critérios de Sustentabilidade e as Certificações ambientais;
❖ Análise do Ciclo de Vida do objeto contratual;
❖ Contratação de serviços terceirizados;
❖ Margem de Preferência;
❖ Aprovação Jurídica;
❖ Elaboração de Editais;

• Análise jurídica da contratação:
o Hipóteses de cabimento (certames, contratações diretas, adesões
a ARP, convênios, acordos etc.);
o Hipóteses de dispensa;

• O papel e as atribuições das Assessorias (Jurídica e Técnica):
o Diretrizes para elaboração: critérios objetivos; linguagem
simples e conclusão apartada da fundamentação;
o Parecer jurídico;
o Possibilidade de rejeição pela autoridade máxima do órgão ou
entidade;

• Publicidade do Edital:
o Sítio Eletrônico Oficial;
o Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP).

❖ Agentes Públicos:
• Requisitos Mínimos;
• Obrigatória observância da Segregação de Funções na designação.

caracterizar o condenado
instituto da retenção.

Módulo 9 - Definição das obrigações do gestor e
fiscais de serviços técnicos especializados

❖ O que são serviços técnicos especializados;
❖ Os serviços de manutenção de engenharia -
principais pontos;
❖ Obrigatoriedade de designação formal de servidor
para assumir o encargo;
❖ A possibilidade de múltiplos fiscais atuando em
áreas complementares;
❖ Indicações da IN 5/17 do MPDG na subdivisão de
tarefas na fiscalização de contratos;
❖ Perfil indicado para os profissionais envolvidos
na fiscalização de contratos;
❖ Postura recomendada na fiscalização de contratos;
❖ O que devem fazer e o que estão impedidos de
fazer os fiscais de contratos no acompanhamento dos
contratos de prestação de serviços;
❖ O profissional representante da contratada -
preposto - obrigatoriedade, forma de
documentação/instituição e responsabilidades
inerentes;
❖ Inexecuções contratuais e medidas reativas;
❖ Os necessários arquivamentos documentais e gestão
da "pasta" do contrato;
❖ Terceirização da fiscalização;
❖ Responsabilidades jurídicas do fiscal de
contratos;
❖ Implicações pessoais nas esferas administrativa,
civil e penal;
❖ Como evitar os riscos jurídicos pessoais-
profissionais mais comuns no exercício da
fiscalização de contratos.

Módulo 10 - Trabalhando as cláusulas de fiscalização

❖ objeto e os prazos de execução e vigência;
❖ objeto e o regime de execução;
❖ objeto e a unidade de medida;
❖ objeto e pagamento mediante o critério
estabelecido no edital;
❖ objeto e o regime de execução (global ou
unitário) e o cronograma físico-financeiro.

Módulo 11 - Descumprimento do contrato e rescisão

❖ Dever de apuração;
❖ Processo próprio;
❖ Contraditório e ampla defesa;
❖ A inexecução física do objeto;
❖ A inexecução administrativa do contrato;
❖ Quando aplicar penalidades aos contratados?

❖ Tipos de Penalidades:
• Advertência
• Multa
• Suspensão temporária de participar em licitação e
impedimento de contratar com a Administração Pública
• Declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administração Pública
• Impedimento de licitar e contratar com a União
• Registro de penalidade no SICAF

❖ Quais as formalidades e cuidados essenciais para
formação e condução do processo administrativo de
aplicação de penalidade?
❖ O desafio da justificativa da escolha e a
dosimetria das penalidades;
❖ Tipos de encerramento contratual previstos em
lei;
❖ Causas legalmente previstas para a rescisão:

❖ culpa da contratada,
• culpa da contratante e,
• rescisão sem culpa;
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❖ Quem é o Agente de Contratação e quem são os demais
stakeholders?
• Atribuições do Agente da Contratação;
• Responsabilidades;
• Substituição por Comissão de Contratação;
• Pregoeiro: o Agente de Contratação no Pregão.

❖ Vedações aos agentes designados para atuar na área de licitações
e contratos;
❖ Representação Judicial e Extrajudicial do Agente Público;
❖ Princípios consagrados da nova Lei das Licitações;
❖ Elaboração do Instrumento de Medição dos Resultados-IMR;
❖ Principais vícios do Planejamento da Contratação;
❖ Jurisprudências do Tribunal de Contas da União sobre o
Planejamento da Contratação

TEMÁTICA BÔNUS: o que ainda precisamos observar?
❖ Dispositivos que precisarão de Regulamentação para sua
aplicação;
❖ Perspectivas sobre o Portal Nacional de Contratações Públicas;
❖ Alterações Legislativas decorrentes da nova lei de licitações e
contratos; e
❖ Portal de Pesquisa de Preços.

❖ Procedimento rescisório a ser respeitado pelo
gestor e a necessária ampla defesa ante alegação de
descumprimentos;
❖ Custos, prazos e indenizações rescisórias
possíveis;
❖ Documentação recomendada para registrar o término
dos contratos administrativos e prevenir/evitar
responsabilidades.

12 - Gestão e Fiscalização de contratos específicos

❖ Os contratos por dispensa de licitação:
• Os contratos por dispensa de licitação por
emergência;
• Os contratos por dispensa de licitação de
remanescentes;
• Os contratos resultantes de registros de preços;

13 - Fiscalização das obrigações trabalhistas -
contratos com mão de obra

❖ No primeiro mês da prestação dos serviços;
❖ Mensalmente;
❖ Constantemente;
❖ Quando solicitado pela Administração;
❖ Quando da extinção ou rescisão do contrato;
❖ Quando da admissão de novos empregados.

 

Informações
aqui

  

             www.excellertreinamentos.com.br   whatsapp (41) 98443-8662  contato@excellertreinamentos.com.br

Descadastre-se caso não queira receber mais e-mails.
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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 setembro de 2021.
À DG 
 
Senhor Diretor, 
 
Cumpre-me registrar e-mail recebido da empresa

promotora do evento versado nos presentes autos, eventos
SEI 0945394, 0945451 e 0945454, no trato de nova alteração
de data de realização do evento, agora agendado para o
período de 19 a 22 de outubro de 2021, no mesmo local e com
mesmos custos do que até então apurado.

De ver-se dos documentos acostados acima, a
ofertante justifica essa nova alteração para atender a
solicitação de inúmeros órgãos da administração federal que
pediram tempo para conclusão de seus procedimentos
internos direcionados à formalização das
respectivas contratações.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 14/09/2021, às 14:56, 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
0945397 e o código CRC BEB0D7E9.

0006088-18.2021.6.02.8000 0945397v1
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De: Annielle Exceller Gestão Pública <anni@excellertreinamentos.com.br>
Para: <joseferreira@tre-al.jus.br>
CC: "'Wilmar Fagundes'" <cf@excellertreinamentos.com.br>
Data: 14/09/2021 02:44 PM
Assunto: Seminário Presencial   - 12º ENCONTRO REGIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - SÃO LUIS /MA -
19, 20, 21 e 22 de OUTUBRO de 2021 - TRE-AL
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Boa tarde
 
Conforme contato telefônico a pouco, segue o email e anexos.
 
A�
 
 
 

 
 
 
De: Annielle Exceller Gestão Pública [mailto:anni@excellertreinamentos.com.br] 

 Enviada em: segunda-feira, 13 de setembro de 2021 17:21
 Para: 'suzananunes@tre-al.jus.br' <suzananunes@tre-al.jus.br>; 'jjfdo@hotmail.com' <jjfdo@hotmail.com>

 Assunto: Seminário Presencial - 12º ENCONTRO REGIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - SÃO LUIS /MA - 19, 20, 21
22 de OUTUBRO de 2021 - TRE-AL
 
Boa tarde!
 
Favor confirmar o recebimento.
 
Prezado Sr. JOEL
 
Devido atrasos em alguns processos de alguns clientes, órgãos federais, teremos que alterar as datas do
nosso Seminário de São Luis, de 04 a 07  para 19 a 22 de OUTUBRO de 2021. Ficam man�das todas as dem
condições, tais como Conteúdo, Professores, Hotel, Valores, etc.
 

Seminário Presencial  
12º ENCONTRO REGIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Conforme Nova Lei de Licitações e Contratos Lei 14.133/2021
Uma abordagem completa e avançada da Nova Lei, Considerando as três fases da

Contratação:
Planejamento, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual

SÃO LUIS-MA
Datas de realização: 19, 20, 21 e 22 de outubro de 2021

Horários: das 08hs às 12hs e das 13h30 às 17h30 - Total 32hs aula
PALESTRANTES: Profº JANDER LEAL DOS SANTOS e Profº S. G. OLIVEIR

                                                                                                                          Local: Brisamar Hotel &
SPA – São Luis/MA                                                                                                                
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Para fazer as inscrições basta acessar o link:  h�ps://excellergestaopublica.com.br/checkout/inscricao/

·         A seguir, escolha o evento "12º Encontro Regional das Contratações Públicas”, 04 a 07 de outubro de
2021 – São Luis/MA;

·         E preencha os dados solicitados no formulário (dados da Ins�tuição e dos par�cipantes), tudo em um
formulário;

·         Concluído o preenchimento, nos envie.
 
Recebendo aqui, protocolamos e lhe enviamos o documento garan�ndo suas vagas no Evento.
 
Caso queira receber uma proposta, basta nos informar o número de par�cipantes, que
estudaremos um valor acessível para melhor atendê-los.
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Anexados:

Arquivo: SEMINÁRIO PRESENCIAL - 12º  ENCONTRO REG
 DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - NOVA LEI 14 133-21
DAS LICITAÇÕES - SÃO LUIS -DIAS 19 A 22 OUTUBRO
21.pdf

Tamanho:
1405k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: Proposta C- Seminário Presencial - 12º
ENC REG DAS CONTR PÚBL-CONF LEI 14.133-21 SÃO
LUIS-MA -19 A 23 OUT 21 -TRE AL.pdf

Tamanho:
136k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf

Anexo 12º EncontroRegionaldasContrataçõesPúblicas doc 2 (0945451)         SEI 0006088-18.2021.6.02.8000 / pg. 88

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=VAHZ1HBCPXR66&View=Attachment&Number=84265&FolderID=0&Part=2&Filename=SEMIN%C3%81RIO%20PRESENCIAL%20-%2012%C2%BA%20%20ENCONTRO%20REG%20%20DAS%20CONTRATA%C3%87%C3%95ES%20P%C3%9ABLICAS%20-%20NOVA%20LEI%2014%20133-21%20DAS%20LICITA%C3%87%C3%95ES%20-%20S%C3%83O%20LUIS%20-DIAS%2019%20A%2022%20OUTUBRO%2021.pdf
https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=VAHZ1HBCPXR66&View=Attachment&Number=84265&FolderID=0&Part=3&Filename=Proposta%20C-%20Semin%C3%A1rio%20Presencial%20-%2012%C2%BA%20ENC%20REG%20DAS%20CONTR%20P%C3%9ABL-CONF%20LEI%2014.133-21%20S%C3%83O%20LUIS-MA%20-19%20A%2023%20OUT%2021%20-TRE%20AL.pdf


 

Curitiba, 13 de setembro de 2021. 
  

        À  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL -TRE/AL 
A/C: Suzana da Silva Nunes - SRACF/CODES/SGP 
C/C Sr. Joel  
Tel.: (82) 2122-7700 e Whatsapp – (82) 99675-7097(JOEL)  
Email:   suzananunes@tre-al.jus.br;  jjfdo@hotmail.com    
MACEIÓ/AL  

PROPOSTA COMERCIAL 209/2021 -C   (Validade: 60 dias) 
Nº de participante Valor das inscrições  

(R$ (3.390,00 por inscrição) 
Desconto Valor do Investimento 

 
Para: 03 participantes 

 
R$ 10.170,00 

 
R$ 2.400,00 

 Total a pagar: R$ 7.770,00 
(R$ 2.590,00 por inscrição) 

Seminário Presencial    
12º ENCONTRO REGIONAL DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 

 Conforme Nova Lei de Licitações e Contratos Lei 14.133/2021 
Uma abordagem completa e avançada da Nova Lei, Considerando as três fases da Contratação:  

Planejamento, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual 
SÃO LUIS-MA 

Datas de realização: 19, 20, 21 e 22 de outubro de 2021 
Horários: das 08hs às 12hs e das 13h30 às 17h30 - Total 32hs aula 

PALESTRANTES: Profº JANDER LEAL DOS SANTOS e Profº S. G. OLIVEIRA 
Local: Brisamar Hotel & SPA – São Luis/MA  

Incluso 

• A Apostila com o conteúdo expositivo será disponilbilizada no início do primeiro dia do Seminário a 
cada um dos participantes; 

• Certificado Individual para cada Participante inscritoserá entregue no final do Seminário; 

• Materiais auxiliares, como Pastas, Lápis, Caneta, Bloco de anotações, etc. 

• 08 coffee Breaks. 
 

Formas de Contratação e Pagamento: Pedido de Compras ou Nota de Empenho com posterior 
pagamento por Ordem Bancária, Depósito ou Transferência bancária. 

 
EXCELLER TREINAMENTOS 
Dados da Empresa: 
Exceller Capacitação Eireli  
CNPJ: 21.719.419 / 0001-78 
Inscrição Estadual: ISENTO  
Sede: Av. Republica Argentina, 2403, Cj 36 – 
Portão –CEP 80610-260 - Curitiba – Paraná. 

 
DADOS PARA PAGAMENTO 

 
001-Banco do Brasil 
AG.: 1458-3 
C/C 25472-X 

 
WILMAR FAGUNDES 
Diretor Comercial  
Fones: (41) 3039-6135 - (41) 98430-0023  

Contato: cf@excellertreinamentos.com.br 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2021.
À AJ-DG, 
 
para conhecimento e manifestação. 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Oficial de Gabinete, em 14/09/2021, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0945475 e o código CRC DE276F81.

0006088-18.2021.6.02.8000 0945475v1
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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 setembro de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
De volta a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos, em razão do Despacho GDG 0945475, que encaminhou
os autos para conhecimento da informação acerca da
nova proposta da empresa promotora do 12º Encontro
Regional das Contratações Pública, objeto da da contratação
ora em andamento.

 
No Despacho CPL 0945397 há registro de que a

empresa promotora do evento informou nova data para a
realização do evento, agora agendado para o período de 19 a
22 de outubro de 2021, no mesmo local e com os mesmos
custos do que até então apurado.

 
Esta unidade já havia se manifestado acerca da

legalidade da contratação, nos termos do Parecer 1098/2021
(0944304).

 
Assim, ratifico o pronunciamento retro referido,

fazendo constar que o evento realizar-se-á no período de 19 a
22 de outubro de 2021, conforme nova proposta anexada no
evento SEI nº 0945454.

 
À consideração superior.
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Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 14/09/2021, 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
0945604 e o código CRC ABE60C5A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 14 de setembro de 2021.
Cuidam os autos da pretensão de participação de 3

(três) servidores deste Tribunal no 12º Encontro Regional das
Contratações Pública, no período de 19 a 22 de outubro de
2021, conforme proposta anexada no evento SEI nº 0945454,
em São Luis/MA, a ser realizado pela Empresa Exceller
Treinamentos Eireli, inscrita no CNPJ sob o
n° 21.719.419/0001-78, com carga horária de 32h, conforme
demanda anunciada no Despacho CPL - 0935599, no montante
de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).

Tendo em vista a instrução produzida nos autos e
no pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-
Geral constante do Parecer 1098 (0944304), complementado
pelo Despacho AJ-DG (0945604), que opinou favoravelmente
à contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos
termos do Art. 25, caput da Lei nº 8.666/93, tornem-se os
autos conclusos ao Excelentíssimo Desembaragdor
Presidente, para as providências de que trata o art. 26 da Lei
nº 8.666/93, ao tempo em que sugiro a dispensa da
publicação, com base no Acórdão TCU nº 1336/2006, Órgão
Julgador: Pleno, Ministro Relator: Ubiratan Aguiar, DOU
07/08/2006, vez que se trata de contratação cujo limite não
ultrapassa o valor fixado pelo art. 24, II, da Lei nº 8.666/93,
com a atualização de valores aplicada pelo Decreto nº 9.412,
de 18 de junho de 2018.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 14/09/2021, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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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 : 0006088-18.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ASSUNTO : ENCONTRO REGIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS EXCELLER - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

 

Decisão nº 2156 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 1098/2021 (0944304),
complementado pelo Despacho AJ-DG 0945604, além de toda a
instrução ora efetivada nos autos, cujo teor aponta para a
possibilidade da contratação direta em foco, RATIFICO, nos termos
do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o reconhecimento de inexigibilidade de
licitação, nos moldes da Conclusão do Sr. Diretor-Geral (0945729)
e AUTORIZO, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, a
contratação direta da empresa Exceller Treinamentos Eireli, inscrita
no CNPJ n° 21.719.419/0001-78, com carga horária 32h, que
promoverá o 12º Encontro Regional das Contratações Pública, no
período de 19 a 22 de outubro de 2021, em São Luis-MA, ao tempo
em que defiro a participação de 2 (dois) servidores integrantes da
Comissão Permanente de Licitação, a saber, JOSÉ JOEL FERREIRA
DE OLIVEIRA e SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, com
inscrição no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais)
por participante, de acordo com a proposta comercial 0945454.

À Secretaria de Administração para a emissão da
correspondente nota de empenho e demais providências, por suas
unidades competentes, dispensada a publicação, com base no
Acórdão TCU nº 1336/2006, Órgão Julgador: Pleno, Ministro Relator:
Ubiratan Aguiar, DOU 07/08/2006, vez que se trata de contratação
cujo limite não ultrapassa o valor fixado pelo art. 24, II, da Lei nº
8.666/93, com a atualização de valores aplicada pelo Decreto nº
9.412, de 18 de junho de 2018.

 Após, direcionem-se os autos à Secretaria de Gestão de
Pessoas para as medidas de sua alçada, por sua unidade técnica,
tendentes à efetivação da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
24/09/2021, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0949604 e o código CRC C045D55B.
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INFORMAÇÃO Nº 4870 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/CPL

Ao GPRES
 
Senhor Presidente,
 
Cumprimentando-o, peço vênia para sugerir retificação da

Decisão nº 2156, evento 0949604, vez que o valor da inscrição, por
participante, é de R$ 2590,00 (dois mil, quinhentos e noventa reais), a teor da
Proposta, evento 0945454, e não R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).

Crdialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 27/09/2021, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950004 e o código CRC 0AF26EEA.
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PROCESSO : 0006088-18.2021.6.02.8000
INTERESSADO : COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ASSUNTO : Retificação. Decisão. Participação. Servidores. 12º Encontro Regional das Contratações Pública.

 

Decisão nº 2178 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Chamo o feito à ordem para retificar a Decisão nº
2156/2021 (0949604), fazendo constar, na presente Decisão, que  o
valor da inscrição, por participante, é de R$ 2.590,00 (dois mil,
quinhentos e noventa reais), a teor da Proposta inserta no
evento 0945454, e com isso, considerando o pronunciamento da
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº
1098/2021 (0944304), complementado pelo Despacho AJ-
DG 0945604, além de toda a instrução ora efetivada nos autos, cujo
teor aponta para a possibilidade da contratação direta em
foco, RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o
reconhecimento de inexigibilidade de licitação e AUTORIZO, com
fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, a contratação direta da
empresa Exceller Treinamentos Eireli, inscrita no CNPJ
n° 21.719.419/0001-78, com carga horária de 32h, que promoverá o
12º Encontro Regional das Contratações Pública, no período de 19 a
22 de outubro de 2021, em São Luis-MA, ao tempo em que defiro a
participação de 2 (dois) servidores integrantes da Comissão
Permanente de Licitação, a saber, JOSÉ JOEL FERREIRA DE
OLIVEIRA e SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA.

À Secretaria de Administração para a emissão da
correspondente nota de empenho e demais providências, por suas
unidades competentes, dispensada a publicação, com base no
Acórdão TCU nº 1336/2006, Órgão Julgador: Pleno, Ministro Relator:
Ubiratan Aguiar, DOU 07/08/2006, vez que se trata de contratação
cujo limite não ultrapassa o valor fixado pelo art. 24, II, da Lei nº
8.666/93, com a atualização de valores aplicada pelo Decreto nº
9.412, de 18 de junho de 2018.

 Após, direcionem-se os autos à Secretaria de Gestão de
Pessoas para as medidas de sua alçada, por sua unidade técnica,
tendentes à efetivação da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
27/09/2021, às 18:56, 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
0950427 e o código CRC AC6D2030.

0006088-18.2021.6.02.8000 0950427v2

Decisão 2178 (0950427)         SEI 0006088-18.2021.6.02.8000 / pg. 97



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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2021.
À CODES/SRACF para providências decorrentes da

Decisão 2178 0950427.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 28/09/2021, às 16:14, 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
0950717 e o código CRC 9EAF0356.
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DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2021.
Ao chefe Fernando Antônio Pimentel de Barros
 
Senhor Chefe,
 
Considerando a Decisão nº 2178, evento 0950427,

autorizando a participação do presente subscritor no 12º
Encontro Regional das Licitações Públicas, a ocorrer no
período de 19 a 22 de outubro de 2021, em São Luiz/MA, rogo
o acolhimento de Vossa Senhoria, no sentido de autorizar o
deslocamento de minha ida ao evento no dia 14/10/2021
(quinta-feira) e, ainda que no aludido dia possa o peticionário
realizar o expediente on line, no período matutino. No tocanto
ao dia 15.10.2021 (sexta-feira), encarece o presente subscritor
utilizar o banco de horas pra cobrir a jornada do referido dia.

Cordialmente.
José Joel Ferreira de Oliveria
        Analista Judiciário
           Membro da CPL
 
De acordo com o que solicitado pelo servidor José

Joel Ferreira de Oliveira
Fernando Antônio Pimentel de Barros
                 Chefe da SAPEV.
 
 
 

Despacho CPL 0950844         SEI 0006088-18.2021.6.02.8000 / pg. 99



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 28/09/2021, às 15:09, 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
0950844 e o código CRC B0A3FC8D.
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DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2021.
À SRCAF
 
Senhora Chefe,
 
Considerando o acolhimento retratado no

evento 0951098, rogo a Vossa Senhoria envidar os esforços
adminsrativos, no sentido de emitir a passagem de ida ao
evento retratado nestes autos no dia 14.10.2021, para tanto,
indico o voo da TAM com horário de saída de Maceió às
16h25min e chegada em São Luis/MA às 23h.

Ao ensejo, indico como voo de retorno o também da
TAM, com saída de São Luiz/MA às 5h05min e chegada em
Maceió às 10h30min.

Registro que, em consulta ao site das outras
companhias aéreas e levando em consideração os preços
praticados no dia 18.10.2021, vislumbrei compatibilidade de
preços.

No que concerne ao evento, fiz contato com a sede
da empresa promotora do evento a qual ratificou sua
realização.

Por fim, declaro  meu interesse na utilização de
bagagem de 23kg nos voos de ida e volta.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 28/09/2021, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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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
0950852 e o código CRC A84143E1.

0006088-18.2021.6.02.8000 0950852v1

Despacho CPL 0950852         SEI 0006088-18.2021.6.02.8000 / pg. 102



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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de setembro de 2021.
À CPL,
 
Senhor Servidor,
 
Em atenção ao despacho CPL 0950844, acuso ciência e

de acordo com a solicitação.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 28/09/2021, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951098 e o código CRC 3FEB97B7.
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DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2021.
À SGO,
Para cumprimento da Decisão nº 2156 (0949604)

com aditamento da Decisão nº 2178 (0950427).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 29/09/2021, às 09:56, 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
0951197 e o código CRC 23EB90B3.
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DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2021.
Senhor Joel,
 
Considerando a sua solicitação por meio do

Despacho CPL 0950844 e 0950852 e como não faz menção ao
dia pretendido para retorno de São Luiz para Maceió,
questionamos se será um dia após o término do evento, ou
seja, no sábado dia 23 de outubro. Caso o retorno seja em dia
útil posterior ao término do evento, sugerimos que informe
nos autos, com a anuência da chefia.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 29/09/2021, às 13:13, 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
0951306 e o código CRC DAF36B7C.
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INFORMAÇÃO Nº 4916 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/CPL

À SRACH,
 
Prezada Suzana ,
 
O retorno pretendido é para o dia 23.10.2021, no vôo TAM

indicado nos eventos 0950844 e 0950852
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA,
Membro da Comissão, em 29/09/2021, às 13:27, 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
0951318 e o código CRC A8711094.
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DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2021.
À SRACF
 
Prezada Servidora,
 
Estou de acordo com a pretensão firmada no

evento 0951318.
 
Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 29/09/2021, às 13:46, 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
0951339 e o código CRC D44BDB55.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 346(RO 667).

Observação:

- Decisão doc. 0950427.
- Após assinaturas, sugerimos juntar Nota de empenho  no proc.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 30/09/2021, às 18:04, 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
0952106 e o código CRC 2C4FEE53.
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DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0952106),

registro minha assinatura no empenho 2021NE346, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 30/09/2021, às 19:48, 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
0952563 e o código CRC 6BB0E165.
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  01/10/2021 10:12
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 346

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167675 0100000000 339039 70275 AL CAPPAC

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

30/09/2021 Ordinário 0006088-18.2021 - 5.180,00

21.719.419/0001-78 EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI

2021NECT. Participação de 2 servidores no 12º Encontro Regional das Contratações Pública, no período de 19 a 22
de outubro de 2021, em São Luis-MA. Decisão 2178.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

REPUBLICA ARGENTINA 2403 CONJ  36 PORTAO

CEP

80610-260

Município

CURITIBA PR

UF Telefone

(41) 32680416 / 34040773

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

01/10/2021 10:12:17
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  01/10/2021 10:12
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 5.180,00

Total da Lista

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

001 5.180,00Contratação de empresa objetivando a participação de 2 servidores no
12º Encontro Regional das Contratações Pública, no período de 19 a 22
de outubro de 2021, em São Luis-MA. Decisão 2178.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

30/09/2021 Inclusão 2,00000 2.590,0000 5.180,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

01/10/2021 10:12:16

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

30/09/2021 19:26:58

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

01/10/2021 10:12:17
Operação
Alteração
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DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2021.
À SRACF, para remessa da nota de empenho à

promotora do evento e demais medidas cabíveis.
À SEIC, em paralelo, para registro no Portal da

Transparência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/10/2021, às 10:30, 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
0952862 e o código CRC 0B99302E.

0006088-18.2021.6.02.8000 0952862v1
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