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TREINAMENTO INTEGRALMENTE ATUAL IZADO,  INCLUINDO A 

PARTICIPAÇÃO  DIFERENCIADA  DAS   MICRO   E   PEQUENAS   EMPRESAS  

( LEI 123 / 06 ) , IN SEGES Nº 65 , DE 7 DE JULHO DE 2021 ( PESQUISA DE 

PREÇOS),  PORTARIA SEGES/ ME  Nº  8 . 678 , DE  19  DE  JULHO  DE  2021 

( GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES  PÚBLICAS).  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

F O RMAÇÃO E AT UALIZAÇÃO DE PREG O EIRO S - 

PREG ÃO PRESENCIAL,  ELET RÔ NICO E O PREG ÃO 

NO SIST EMA DE REG IST RO DE PREÇO S 
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  APRESENTAÇÃO   

Os excelentes resultados obtidos pelo PREGÃO tem motivado a Administração Pública no 

sentido de adotar, cada vez com mais intensidade, essa nova modalidade de licitar, 

especialmente pela expressiva contribuição para a racionalização, economia, agilidade e 

transparência nas licitações. 

 
Nesse momento em que o Governo Federal edita Nova Lei de Licitações e Contratações Lei 

nº 14.133/2021, torna-se necessário que os usuários percebam a dimensão e importância das 

alterações que foram apresentadas na norma e saibam como ficam as normas ainda em vigor, 

Lei nº 10.520, de 2002 e Decreto nº 10.024, de 2019. 

 
Sempre com programas atualizados, os cursos da ELO sobre PREGÃO são ministrados por 

instrutores de primeira linha e com apoio de material didático de qualidade. 

 
Com este treinamento, oferecemos mais uma oportunidade para as organizações públicas 

habilitarem servidores para o exercício da função de pregoeiro, com um em embasamento 

seguro e consistente. Além de permitirem que os pregoeiros também sejam capazes de 

realizar o pregão para Sistema de Registro de preços. 

 
 
 

 

  OBJETIVOS  
 

Apresentar e detalhar a modalidade de licitação denominada PREGÃO - Presencial e 

Eletrônico, capacitando os participantes para o exercício das atividades de Pregoeiro já 

para o pregão eletrônico, conforme nova Lei de Licitações; 

Apresentar noções sobre o novo SRP - Sistema de Registro de Preços, realçando os 

relevantes benefícios proporcionados por essa importante ferramenta de trabalho na 

Administração Pública. 

 
 

  PÚBLICO-ALVO   

 
Diretores, Gerentes e Técnicos. Pregoeiros e Membros das Equipes de Apoio e da Comissão 

Permanente de licitação, Assessores Jurídicos, Procuradores, Advogados, Servidores de 

Controle Interno e Externo, de Auditoria e de Compras, bem como todos os agentes públicos 

que atuam nos procedimentos de contratação da administração pública. 
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  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   

MÓDULO I – PREGÃO 

 
Parte Geral 

1. Introdução 

2. Características peculiares da modalidade pregão 

3. Escolha da Melhor forma: (Presencial ou Eletrônica)? Aspectos a serem analisados. 

4. Inovações apresentadas pela Lei nº 14.133, de 2021. Como fica a vigência da Lei nº 

10.520, de 2002 e do Decreto nº 10.024, de 2019 

5. Quem está submetido ao Decreto do Pregão eletrônico Portaria SEGES 206, de 2019? 

 
Conceitos Bens e Serviços Comuns 

1. Conceito de bens e serviços comuns. Houve inovações? 

2. Bens Incomuns 

3. Vedações legais à contratação por pregão 

4. Serviço Comum de Engenharia na nova lei de licitações e no Decreto atual do pregão eletrônico 

 
MÓDULO II – PREGÃO 

 
Fase Interna 

1. Preparando a Licitação 

2. Exigências a serem observadas 

3. Atribuições da Autoridade Competente 

4. O Pregoeiro e suas atribuições 

5. Termo de Referência - Requisitos mínimos - Quem deve elaborar? 

6. Estudo Técnico Preliminar - Objetivos 

 
Pregão Presencial - Noções 

1. Quando usar a forma presencial? 

2. Publicação do Aviso 

3. Etapa Competitiva 

4. Sessão Pública do Pregão Presencial 

 
Pregão Eletrônico – Forma Virtual de 

Licitar Decreto nº 10.024, de 20/9/2019 

1. O Governo Federal poderá ceder o uso de seu sistema a outro órgão ou entidade dos 

demais poderes e para os demais entes? 

2. Credenciamento 

3. O que fazer em caso de perda da senha ou quebra de sigilo? 

4. Quem indica o provedor do sistema e providencia o credenciamento do pregoeiro e de sua 

equipe de apoio? 

5. Equipamentos necessários: computador, linhas telefônicas disponíveis, etc. 

6. Objeto 

7. O Edital 

8. Dados que deverão conter o Aviso do Edital 

9. Horário padrão a ser adotado no pregão eletrônico 

10. No pregão eletrônico, como se opera a declaração de que o licitante cumpre os 

requisitos de habilitação? 

11. Qual o momento para o encaminhamento dos documentos habilitatórios? 
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MÓDULO III – PREGÃO 

Pregão Eletrônico - Fase Externa 

1. Publicidade 

2. Impugnação do Edital 

3. Sessão Pública do Pregão 

4. O problema da desconexão - responsabilidades 

5. Abertura da Sessão 

6. Propostas e Lances 

6.1 Modos de disputa 

6.1.1 Modo de disputa aberto 

6.1.2 Modo de disputa Aberto/Fechado 

7. Se houver Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte? 

8. Tratamento diferenciado à Microempresa e Empresa de Pequeno Porte ( Lei 

Complementar nº 123, de 2006) 

9. Os sistemas eletrônicos já estão preparados para os novos critérios exigidos pela Lei? 

10. Exigências para a Habilitação - novo momento para envio documental 

11. Oportunidade legal para saneamento documental das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte – limites impostos ao poder saneador 

12. Momento da apresentação documental para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

13. Como são encaminhadas as planilhas, quando exigidas no edital? 

14. A impessoalidade (Vantagem do Pregão Eletrônico) 

15. Formas de se encerrar a fase de lances no pregão eletrônico 

16. Negociação 

17. Fase de Julgamento 

18. Adjudicação e Homologação 

 
MÓDULO IV 

Recursos e Penalidades 

1. A Interposição de Recursos no Pregão Eletrônico. 

2. Penalidades 

3. Homologação e Adjudicação 

 
MÓDULO V - PREGÃO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Noções Introdutórias 

1. Conceito de Sistema de Registro de Preços 

2. Hipóteses de utilização 

3. Modalidades licitatórias a serem utilizadas Concorrência? Pregão? 

4. Tipos de licitação. Hipóteses de maior desconto no 

SRP Do Edital 

1. Elementos mínimos que deve conter um Edital de SRP 

 
Ata e seu Gerenciamento 

1. Competência do Órgão gerenciador 

2. Quando um órgão ou entidade pode ser participante (Carona)? 

3. Deveres do órgão participante (Carona) 

4. Vantagens de ser carona 

5. Vigência da Ata. Será admitida a prorrogação? 
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Da contratação 

1. Formalização 

2. Vigência do contrato da entidade carona 

3. É possível variações de preços em função do local de entrega? 

4. Quando se utiliza o instrumento de contrato? E outro instrumento 

similar? 5 Revisão dos preços registrados no SRP 

6. Hipóteses de cancelamento do Registro 

 
Revogação e anulação 

1.. A revogação da Ata consequências 

2. Anulação. Efeitos. 

 
Penalidade 

1. Competências 

2. Cabimento 
 
 

  PALESTRANTE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRE CAIRO 
 

Procurador da Fazenda Nacional, foi membro do Núcleo de Defesa das causas consideradas 

relevantes para a União, criado no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - 

PGFN e da AGU para atuar perante o Tribunal de Contas da União, em Brasília. Foi 

Coordenador-Geral Jurídico de Orçamento, Licitação e Contrato do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, Coordenador Jurídico de Licitações e Contratos da 

PGFN e Gerente-Geral de Administração da ANATEL. Atua há mais de 20 anos na área de 

licitações e contratos. Foi Assessor Jurídico em Licitações e Contratos da Diretoria de Obras 

Civis da Marinha. Professor de Direito Administrativo e Professor de Direito do Consumidor. 

Mestrando em Administração Pública, pela Fundação Getúlio Vargas – FGV; Pós- graduado 

em Direito Privado pela Universidade Federal Fluminense, Pós-graduado em Gestão Pública 

pela Escola Nacional de Administração Pública com monografia intitulada “A modalidade 

pregão na forma eletrônica” e pós-graduado em Direito Econômico e das Empresas pela 

Fundação Getúlio Vargas com monografia intitulada: “O Pregão como fator de redução dos 

custos nas compras do Governo Federal”. Co-autor do Livro “Pregão Presencial e Eletrônico”, 

coordenado por Diógenes Gasparini Editora Forum e Co-autor do Livro “Comentários ao 

Sistema Legal Brasileiro de Licitações e Contratos Administrativos” Coordenado por Jessé 

Torres Pereira Júnior, Editora NDJ. 
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  INVESTIMENTO   

 
R$ 1.290,00 (Mil duzentos e noventa reais) por aluno 

 

 
Carga horária: 16 horas/atividade 

Modalidade: EaD – AO VIVO 

Data: 08 a 12 de novembro de 2021 

 Horário: 8h30 às 12h30 

 
A Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda e a Escola de Negócios 

Elo Cursos e Eventos reservam–se o direito de cancelar unilateralmente a realização 

dos cursos, Seminários e Congressos ou ainda reagendar datas e horários. 

Obrigando–se a comunicar antecipadamente aos inscritos. O que não caracterizará 

infração administrativa ou civil, ficando isentas de qualquer sanção, indenização ou 

reparação (material e moral). 

 
Validade: 90 (noventa) dias a contar desta. 

 

 
Atenciosamente, 

Flávia Camilo 

Cardoso 

Diretora de Negócios Grupo Elo Consultoria e Elo Escola de Negócios 
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ELO Consultoria Empresarial e Produção de Eventos LTDA. 

 
CNPJ: 00.714.403/0001-00 

Inscrição Estadual: 07.353.404/001-85 

Endereço: SHN Quadra 2 Bloco H - Sobreloja | Hotel Metropolitan Flat 

CEP: 70702-905 

Telefone: (61) 3327-1142 / (61) 3328-1390 

E-mail: elo@eloconsultoria.com 

 
 

Banco do 

Brasil Ag: 

0452-9 

CC: 201.064-X 

 
 

BRB (Banco Regional de 

Brasília) Ag: 0209 

CC: 600.202-2 

 
 

BRADESC

O Ag: 

01526-1 

CC: 30300-3 
 
 
 

 
Razão Social: Escola de Negócios Elo - Cursos e Eventos 

Ltda. CNPJ: 30.965.048/0001-03 

 
 

CEF (Caixa Econômica Federal) 

Agência: 2458 OP: 003 CC: 03457-7 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 915 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 09 de outubro de 2021.

Para: Diretoria-Geral

Assunto: Proposta - Inscrição - Pregoeiro - Evento - Capacitação

 

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Em atenção ao disposto no § 3º do art. 16, do Decreto nº

10.024/2019, de acordo com o qual os  órgãos da administração pública federal
direta, autarquias, fundações e fundos especiais  estabelecerão planos de
capacitação que contenham iniciativas de treinamento para a formação e a
atualização técnica de pregoeiros, membros da equipe de apoio e demais
agentes encarregados da instrução do processo licitatório, a serem
implementadas com base em gestão por competências, solicito que seja
avaliada, pela unidade competente da Secretaria de Gestão de Pessoas, a
possibilidade de participação do servidor José Carlos de Souza, designado
Pregoeiro do Órgão, nos termos da Portaria Presidência 168/2021
(doc. 0957271), no Curso de "Formação e Atualização de Pregoeiros - Pregão
Presencial, Eletrônico e o Pregão no Sistema de Registro de Preços", ofertado
pela ELO Consultoria Empresarial e Produção de Eventos LTDA., CNPJ:
00.714.403/0001-00, a ser realizada, em formato EAD, no período de 8 a 12 de
novembro próximo, com inscrição ao preço de R$ 1.290,00 (mil duzentos e
noventa reais).

No prospecto do curso, a promotora esclarece:
(...)
Nesse momento em que o Governo Federal edita
Nova Lei de Licitações e Contratações Lei nº
14.133/2021, torna-se necessário que os usuários
percebam a dimensão e importância das alterações
que foram apresentadas na norma e saibam como
ficam as normas ainda em vigor, Lei nº 10.520, de
2002 e Decreto nº 10.024, de 2019.
(...)
Com este treinamento, oferecemos mais uma
oportunidade para as organizações públicas
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habilitarem servidores para o exercício da função de
pregoeiro, com um em embasamento seguro e
consistente. Além de permitirem que os pregoeiros
também sejam capazes de realizar o pregão para
Sistema de Registro de preços

 
E enumera os objetivos do evento:
 

- Apresentar e detalhar a modalidade de licitação
denominada PREGÃO - Presencial e Eletrônico,
capacitando os participantes para o exercício das
atividades de Pregoeiro já para o pregão eletrônico,
conforme nova Lei de Licitações;
- Apresentar noções sobre o novo SRP - Sistema de
Registro de Preços, realçando os relevantes
benefícios proporcionados por essa importante
ferramenta de trabalho na Administração Pública. 

 
Assim, evoluo os autos a essa Diretoria-Geral sugerindo que a

presente solicitação seja direcionada à análise, avaliação e instrução a cargo
da SRACF/CODES, com vistas a aferir a viabilidade orçamentária da proposição
e o enquadramento da demanda entre aquelas eleitas e indicadas no PAC para
esta Secretaria de Administração.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/10/2021, às 12:35, 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
0957272 e o código CRC 51CBABF5.

0007290-30.2021.6.02.8000 0957272v5
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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 outubro de 2021.
À SGP/SRACF,
 
Para instrução do feito, nos termos do Memorando

nº 915 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD  (0957272). 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 11/10/2021, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0957516 e o código CRC 6C8C63F5.

0007290-30.2021.6.02.8000 0957516v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5230 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,

 

Tratam os presentes autos de solicitação do Senhor Secretário de Administração deste
TRE, visando à participação do servidor pregoeiro José Carlos de Souza, no  evento de
capacitação intitulado "Formação e Atualização de Pregoeiros - Pregão
Presencial, Eletrônico e o Pregão no Sistema de Registro de Preços", que será realizado
na modalidade EAD - online ao Vivo, no período de 08 a 12 de novembro de 2021, a ser
promovido pela Elo Consultoria.  

Segue detalhamento e a respectiva instrução nos quadros abaixo:

DETALHAMENTO DO CURSO

ITEM DESCRIÇÃO

EVENTO "Formação e Atualização de Pregoeiros - Pregão Presencial, Eletrônico
e o Pregão no Sistema de Registro de Preços"

SERVIDORES
INDICADOS José Carlos de Souza

PERÍODO 08/11/2021 a 12/11/2021

EMPRESA
PROPONENTE ELO Consultoria Empresarial e Produção de Eventos LTDA

LOCAL EAD - Online ao Vivo

DESPESAS Inscrição: R$1.290,00 (mil, duzentos e noventa reais)

 

RESUMO/INSTRUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO
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PREVISÃO NO
PAC/2021

A presente ação está prevista no Plano Anual de
Capacitação/2021 - PAC/2021,  objeto dos autos SEI
nº 0007900-32.2020.6.02.8000.

SUFICIÊNCIA
ORÇAMENTÁRIA

Há verba suficiente na Ação de Capacitação de Recursos
Humanos para atender à despesa em tela, calculada
em R$1.290,00 (mil, duzentos e noventa reais), com
a inscrição do servidor indicado. 

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

pode ser aferida, por meio das certidões negativas juntadas nos
autos (0958252)

INSCRIÇÕES Não Realizada, aguardando autorização superior.

CAPACITAÇÕES
REALIZADAS PELO
SERVIDOR NO
EXERCÍCIO

O servidor José Carlos de Souza participou, neste exercício, até o
presente momento, do Congresso Nacional de Licitações e
Contratos - Nova Lei de Licitações e Contrato.

Por fim, sugerimos que os autos evoluam para análise e manifestação das unidades
superiores.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ROSANA DE CÁSSIA MOREIRA GÊDA,
Chefe de Seção, em 13/10/2021, às 09:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958247 e o código CRC AB1DD374.

0007290-30.2021.6.02.8000 0958247v12
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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: 00.714.403/0001-00 DUNS®: 678863303
Razão Social: ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/04/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: 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).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 16/11/2021
FGTS 28/10/2021
Trabalhista Validade: 03/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/01/2022
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/03/2022Validade:

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

Emitido em: 11/10/2021 18:49 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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03736944403Usuário:

20/09/2021 17:04:07Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVE Adimplente00714403

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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DECLARAÇÃO NEGATIVA DE NEPOTISMO E OUTROS EFEITOS 

  

A ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA inscrita no 

CNPJ Nº 00.714.403/0001-00 e razão social ELO CONSULTORIA empresarial e produção de 

EVENTOS, por intermédio de seu representante legal a Sra.  Carmem Camilo, portadora da 

Carteira de Identidade no  729013 SSP-PE e do CPF no 053.923.224-68, DECLARA sob as 

penas da Lei: 

 que não está incursa em nenhuma das vedações previstas no §3o, Art. 3o, do Decreto nº 

7.203/2010 (nepotismo) e no art. 38, da Lei 13.303/2016. 

 * (  ) que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar 123 de 14 de 

dezembro de 2006, e/ou pela Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa 

Empresa/Cooperativa está apta a usufruir do tratamento favorecido na contratação, conforme 

estabelecido no inciso IV, Art. 49 da referida Lei Complementar, nos casos de dispensas de 

licitação tratadas pelos incisos I e II do art. 29 da Lei 13.303/2016. 

 que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 

anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988. 

 que até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua contratação direta, estando 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 que atende plenamente as condições exigidas conforme previstas no instrumento contratual. 

  

Brasília, 21 de setembro de 2021. 

 
                                                                  CPF: 053.923.224-68 
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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 outubro de 2021.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação formulada pelo Senhor

Secretário de Administração deste TRE, visando à
participação do servidor pregoeiro José Carlos de Souza, no 
evento de capacitação intitulado "Formação e Atualização de
Pregoeiros - Pregão Presencial, Eletrônico e o Pregão no
Sistema de Registro de Preços", que será realizado na
modalidade EAD - online ao Vivo, no período de 08 a 12 de
novembro de 2021, a ser promovido pela Elo Consultoria.   

A CODES/SRACF, por meio da Informação
5230 0958247, consignou que
a presente ação está prevista no Plano Anual de
Capacitação/2021 - PAC/2021,  objeto dos autos SEI
nº 0007900-32.2020.6.02.8000, assim como, que há verba
suficiente na Ação de Capacitação de Recursos Humanos para
atender à despesa em tela, calculada em R$1.290,00, com
a inscrição do servidor indicado.

Assim, encaminho os autos a Vossa Senhoria para
análise e deliberação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 13/10/2021, às 16:28, 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
0958475 e o código CRC C02337B3.

0007290-30.2021.6.02.8000 0958475v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2021.
À SEIC, 
 
Para verificar a compatibilidade do preço proposto

pela empresa ELO Consultoria Empresarial e Produção de
Eventos LTDA., CNPJ: 00.714.403/0001-00, para a realização
do evento de capacitação intitulado "Formação e Atualização
de Pregoeiros - Pregão Presencial, Eletrônico e o Pregão no
Sistema de Registro de Preços", que será realizado na
modalidade EAD - online ao Vivo, no período de 08 a 12 de
novembro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 14/10/2021, às 19:24, 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
0959637 e o código CRC DDF02490.

0007290-30.2021.6.02.8000 0959637v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de participação do servidor José Carlos de

Souza, designado Pregoeiro do Órgão, nos termos da Portaria
Presidência 168/2021 (doc. 0957271), no Curso de "Formação
e Atualização de Pregoeiros - Pregão Presencial, Eletrônico e
o Pregão no Sistema de Registro de Preços", ofertado pela
ELO Consultoria Empresarial e Produção de Eventos LTDA.,
CNPJ: 00.714.403/0001-00, a ser realizada, em formato EAD,
no período de 8 a 12 de novembro próximo,
conforme Memorando nº 915 / 2021 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/GSAD (0957272)

Os autos foram remetidos pela Diretoria-Geral
(0959637) para verificação da compativilidade do preço
ofertado pela empresa, no montante de R$ 1.290,00 (um mil
duzentos e noventa reais), conforme proposta presente no
evento 0957270.

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://www.eloconsultoria.com/_clientes/formacao-
e-atualizacao-de-pregoeiros-pregao-presencial-eletronico-e-o-
pregao-no-sistema-de-registro-de-precos/, registramos que o
preço ofertado à administração é condizente com o praticado
pelo mercado. 

Foram juntados aos autos certidões de regularidade
fiscal e tributária da empresa e Declaração de Inexistência de
Nepotismo - 0958252.

Desta forma, sugerimos, s.m.j, a contratação direta,
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por inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, Caput
da Lei nº 8.666/93 com a empresa ELO CONSULTORIA
EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA, inscrita
no CNPJ nº 00.714.403/0001-00, no montante de 1.290,00 (um
mil duzentos e noventa reais).

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 15/10/2021, às 09:17, 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
0959933 e o código CRC C5DB6DE2.

0007290-30.2021.6.02.8000 0959933v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2021.
À SAD,
Para deliberação quanto ao enquadramento

sugerido pela SEIC (SEI 0959933), com o qual manifestamos
nossa concordância.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 15/10/2021, às 11:35, 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
0960228 e o código CRC F990B037.

0007290-30.2021.6.02.8000 0960228v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2021.
À AJ-DG, para análise de conformidade da

proposição de contratação direta, por inexigibilidade de
licitação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/10/2021, às 11:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0960239 e o código CRC 24EB084C.

0007290-30.2021.6.02.8000 0960239v1
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CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 15/10/2021, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0960300 e o código CRC 452F97D1.

0007290-30.2021.6.02.8000 0960300v2
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PROCESSO : 0007290-30.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : CURSO. FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

 

Parecer nº 1313 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Trata o presente procedimento da pretensão de

participação do servidor pregoeiro José Carlos de Souza, no
curso de capacitação "Formação e Atualização de Pregoeiros -
Pregão Presencial, Eletrônico e o Pregão no Sistema de
Registro de Preços", a ser realizado na modalidade EAD -
online ao Vivo, no período de 08 a 12 de novembro de 2021, a
ser promovido pela Elo Consultoria Empresarial e Produção
de Eventos LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
00.714.403/0001-00, conforme Memorando nº 915 (0957272),
com valor de inscrição no montante de R$ 1.290,00 (mil
duzentos e noventa reais), conforme proposta presente no
evento 0957270.

 
2. DO PROCEDIMENTO 
 
No evento 0958247, a Seção de Recrutamento,

Avaliação e Capacitação Funcional (SRACF) informou que a
capacitação ora solicitada está prevista no Plano Anual de
Capacitação/2021 - PAC/2021,  objeto dos autos SEI
nº 0007900-32.2020.6.02.8000, para o servidor.

 
Ademais, ressalta que há disponibilidade

orçamentária, na Ação de Capacitação de Recursos Humanos,
suficiente para custear a contratação com a inscrição.

 
Constam dos autos Certidão CEIS, Certidão SICAF,

Declaração Negativa de Prática de Nepotismo e CADIN
(0958252) . No entanto, CADIN e CEIS devem ser
atualizadas.

 
A compatibilidade do preço ofertado foi atestada

pela SEIC no Despacho 0959933, onde, por fim, sugere a
contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos
termos do caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93.

 
Eis, em apertada síntese, os fatos contidos nos

autos.  
 
Reservando a análise das nuanças técnicas e

financeiras às unidades competentes, passamos a opinar
 quanto aos aspectos jurídicos.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
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normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

De relevo gizar que o novel dispositivo legal revoga
a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da data de
sua publicação, conforme segue:

 
Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei.

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência.

 
À vista de toda instrução precedente, há que se

registrar tal opção no Termo de Reconhecimento da
Inexigibilidade de Licitação. 

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

 
 Quanto à temática  do enquadramento legal, o

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

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

 
"EMENTA: Contrata-se por inexigibilidade
de licitação com fundamento no art. 25,
inc. II, da Lei nº 8.666, de 1993,
conferencistas para ministrar cursos para
treinamento e aperfeiçoamento, ou a
inscrição em cursos abertos, desde que
caracterizada a singularidade do objeto e
verificado tratar-se de notório
especialista."

 
Entretanto, a PORTARIA AGU nº 382, DE 21 DE

DEZEMBRO DE 2018 alterou a Orientação Normativa nº 18,
de 1º de abril de 2009 e ampliou a opção de enquadramento: 

 
"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
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73, de 10 de fevereiro de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"CONTRATA-SE POR INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO
ART. 25,CAPUT OU INCISO II, DA LEI N°
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993,
PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS PARA
MINISTRAR CURSOS FECHADOS PARA
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL OU A INSCRIÇÃO EM
CURSOS ABERTOS.
O ART. 25,CAPUT, COMO
FUNDAMENTO, IMPÕE A
CONSTATAÇÃO DA INVIABILIDADE DE
COMPETIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO OBJETIVO DE SELEÇÃO OU
POR EXCLUSIVIDADE DO OBJETO
PERSEGUIDO PELA ADMINISTRAÇÃO,
MEDIANTE ROBUSTA INSTRUÇÃO DOS
AUTOS DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO, SEM PREJUÍZO DA
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AINDA
MAIORES POR PARTE DOS ÓRGÃOS
COMPETENTES.
A MOTIVAÇÃO LEGAL COM BASE NO
ART. 25, INCISO II, DA LEI N° 8.666, DE
1993, EXIGE A IDENTIFICAÇÃO DOS
REQUISITOS DA NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO E DA
SINGULARIDADE DO CURSO.
INDEXAÇÃO: TREINAMENTO E
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL.
CONTRATAÇÃO. PESSOAS NATURAIS E
JURÍDICAS. CURSOS FECHADOS OU
INSCRIÇÃO EM CURSOS ABERTOS.
REFERÊNCIA: Parecer nº
97/2017/DECOR/CGU/AGU; Parecer nº
98/2017/DECOR/CGU/AGU; e, Despacho
nº 976/2018/GAB/CGU/AGU; art. 25,caput
e inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993."(NR) (grifos nossos).

 
Diante do exposto, o enquadramento da

inexigibilidade de licitação, utilizando-se como fundamento
legal o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, parece, s.m.j.,
adequado para o caso ora analisado, uma vez que se constata
a inviabilidade de competição por ausência de critério
objetivo de seleção, conforme instrução contida nos autos.   

                      Registre-se também que, em sede
de inexigibilidade de licitação,  é imperiosa a  justificativa
acerca do valor da contratação, a teor do § 2º do art. 25 da Lei
nº 8.666/93, devendo a Administração certificar que
a proposta de preços da empresa demonstra-se compatível
com os preços praticados no mercado, vale dizer,  
trazendo aos autos a necessária justificativa de preço, na
exata inteligência do comando contido no inciso III, do Art.
26, da Lei nº 8.666/93:

 
"Art. 26. As dispensas previstas nos §§
2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei
deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa
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oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para a eficácia dos atos.       
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando
for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados."

 
Acerca do tema, cite-se a Orientação Normativa

AGU nº 17, de 01 abril de 2009, com redação renovada
em  2011:

 
"A RAZOABILIDADE DO VALOR DAS
CONTRATAÇÕES DECORRENTES DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PODERÁ SER AFERIDA POR MEIO DA
COMPARAÇÃO DA PROPOSTA
APRESENTADA COM OS PREÇOS
PRATICADOS PELA FUTURA
CONTRATADA JUNTO A OUTROS
ENTES PÚBLICOS E/OU PRIVADOS,
OU OUTROS MEIOS IGUALMENTE
IDÔNEOS."
"FUNDAMENTAÇÃO DA ON 17/2011
A redação anterior da ON/AGU 17/2009
anotava a obrigatoriedade da justificativa
de preço do objeto nas contratações
diretas. Não há controvérsia a esse
respeito, posto que requisito legalmente
exigido pela Lei de Licitações e
Contratações (art. 26, parágrafo único,
inc. III), que comina inclusive a
responsabilidade solidária de todos os
participantes nos casos de
superfaturamento de preços (§ 2º do art.
25).
A justificativa do preço nas contratações
diretas por inexigibilidade de licitação,
fundamentada na existência de
fornecedor exclusivo, não pode ser
realizada à luz de propostas de outros
fornecedores ou prestadores. Se
inexigível o certame, o proponente que
detém a exclusividade é o único a atender
as necessidades do órgão ou entidade
contratante. Destarte, a justificativa há de
fazer-se presumivelmente de acordo com
os preços cobrados pelo fornecedor ou
prestador exclusivo em contratos
firmados com outras pessoas físicas ou
jurídicas. É a demonstração da
compatibilidade dos preços praticados
pela própria empresa contratada que deve
constar dos autos.
Ainda, não raro, os contratos da empresa
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
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sigilo, pode-se no máximo solicitar à
empresa que revele tal informação, mas
não há obrigação legal para tanto. Assim,
sendo o objeto do contrato necessário
para o ente público, a restrição da forma
de comprovação poderia levar a um
impasse, inviabilizando uma contratação
necessária ao interesse público.
Por conta disso, previu-se na nova
redação uma orientação genérica, “ou
outros meios igualmente idôneos”,
justamente para permitir que a
Administração demonstre a razoabilidade
do preço pela forma que estiver ao seu
alcance, em vista do disposto no
parágrafo único, inciso III, do art. 26, da
Lei nº 8.666/93.
Os atos que antecedem qualquer hipótese
de contratação direta não recebem um
tratamento diferenciado, nem
simplificador, daqueles que precedem a
contratação mediante o procedimento
licitatório. O agente público está obrigado
a seguir um procedimento administrativo
destinado a assegurar a prevalência dos
princípios jurídicos fundamentais
aplicáveis a toda contratação pública.
Permanece o dever de buscar e
concretizar a melhor contratação
possível.
A contratação direta não significa
eliminação do dever de demonstrar a
regularidade da despesa, prevista no art.
113 da Lei Geral de Licitações. Todos os
meios possíveis e idôneos devem ser
considerados pelo agente público para
demonstrar que o preço cobrado do
fornecedor exclusivo é razoável. Cumpre-
se, assim, o princípio administrativo da
motivação necessária e confere-se
segurança ao negócio jurídico que se
formalizará, sobretudo em relação à
norma do art. 113 da Lei nº 8.666/93, que
determina incumbir aos órgãos e
entidades públicos a demonstração da
legalidade e regularidade da despesa e da
execução, clara inversão do ônus
probatório que afeta a presunção de
legalidade e legitimidade atribuída aos
atos administrativos em geral. Pelo
exposto, o presente enunciado mantém o
objetivo de aclarar a forma de
apresentação dessa justificativa, com
aprimoramentos."

 
Dessa forma,  não obstante eventuais dificuldades

de cotejar preços de fornecedores distintos, visto que a
diferença no serviço inviabiliza uma base para aferi-los,
cabe à Administração certificar-se de que o preço seja
compatível com o praticado no mercado, inclusive com outros
contratos firmados no âmbito do próprio órgão e da
Administração em geral,  e  sempre que possível, devem ser
juntados aos autos três orçamentos distintos referentes ao
serviço a ser contratado (Decisão nº 955/2002 - Plenário,
DOU de 13/8/2002; Acórdão nº 980/2005 - Plenário, DOU de
22/7/2005; Acórdão nº 1945/2006 - Plenário, DOU de
20/10/2006; e Acórdão nº 1547/2007 - Plenário, DOU de
10/8/2007).

 
Quanto a esse aspecto, a SEIC, com amparo no
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inciso II do artigo 7º da IN SEGES nº 73/2020, após
verificação da tabela de preços praticados pela futura
contratada em sua página eletrônica,
https://www.eloconsultoria.com/_clientes/formacao-e-
atualizacao-de-pregoeiros-pregao-presencial-eletronico-e-o-
pregao-no-sistema-de-registro-de-precos/, registra que o preço
ofertado à administração é condizente com o praticado pelo
mercado (Despacho SEIC 0959933).

 
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  0957272

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  0957272

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  0957270

6

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

X  0957272

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

X  0957272

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

 X  
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pelo destinatário dos
conhecimentos?

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)?

N/A  Não consta
dos autos

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  0958247

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

X  0958247

12

A proposta de preços demonstra-se
compativel com os preços praticados
no mercado, considerando,
sobretudo, o subsídio de
fornecimento ou prestação de
serviços para outros órgãos (notas
fiscais, faturas, notas de empenho)
constantes do respectivo processo
administrativo?

X  0959933

13 A proposta de preço encontra-se
dentro do prazo de validade? X  0957270

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

X   

15

Consta nos autos declaração
necessária à comprovação da
observância ao que prescreve o
inciso V, do Art. 2º, da Res. CNJ nº
7/2015, com redação dada pela Res.
CNJ nº 229/2016?
“Art. 2º Constituem práticas de
nepotismo, dentre outras: (…)
V – a contratação, em casos
excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de
pessoa jurídica da qual sejam sócios
cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, dos
respectivos membros ou juízes
vinculados, ou servidor investido em
cargo de direção e de
assessoramento; (Redação dada pela
Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

X  0958252

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?

X  0958252

1 FGTS X  0958252

2. INSS X  0958252

3. Receita Federal X  0958252

4. Tributos Estaduais e Municipais
(quando exigido) X  

0958252
 

5. Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas X  0958252

18 Consta consulta ao CADIN? X  ATUALIZAR
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18 Consta consulta ao CADIN? X  ATUALIZAR

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  
 
ATUALIZAR
 

 
5. CONCLUSÃO
 
Covém juntar aos autos consulta ao CADIN e

Certidão Consolidada TCU, atualizadas, conforme pendência
apontada nos itens 18 e 19 da tabela de verificação supra.

 
Pelo exposto, uma vez realizada as diligências

acima, não se verificando nenhuma pendência, esta
Assessoria Jurídica, nos termos do inciso X, do Art. 4º, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 (Normas de Contratação),
não apresenta óbice à contratação, por inexigibilidade de
licitação, nos termos do art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, do
Curso de capacitação "Formação e Atualização de Pregoeiros -
Pregão Presencial, Eletrônico e o Pregão no Sistema de
Registro de Preços", promovido pela Empresa Elo Consultoria
Empresarial e Produção de Eventos LTDA., inscrita no CNPJ
sob o nº 00.714.403/0001-00, a ser realizado na modalidade
EAD - on line ao Vivo, no período de 08 a 12 de novembro de
2021, com valor de inscrição no montante de R$ 1.290,00 (mil
duzentos e noventa reais), conforme proposta presente no
evento 0957270.

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar a opção do art.
191 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, no Termo de
Inexigibilidade de Licitação.

 
À Secretaria de Administração para

aperfeiçoamento da instrução.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
26/10/2021, às 19:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 27/10/2021, às 13:44, 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
0965145 e o código CRC 305F51C6.

0007290-30.2021.6.02.8000 0965145v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
À SEIC, para complemento da instrução, na forma

indicada no item 5 do Parecer 1313, da Assessoria Jurídica
(doc. 0965145) e posterior remessa dos autos à Diretoria-
Geral, para que seja autorizada a contratação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2021, às 22:18, 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
0966536 e o código CRC 624E1591.

0007290-30.2021.6.02.8000 0966536v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
À DG,
 
Em atendimento ao despacho GSAD 0966536 juntamos

aos autos a Certidão Consolidada TCU e CADIN da empresa Elo
Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, CNPJ:
00.714.403/0001-00, eventos 0966764 e 0966766.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 28/10/2021, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0966769 e o código CRC 1A143433.

0007290-30.2021.6.02.8000 0966769v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
Senhor Secretário de Administração,
 
Informamos que o curso objeto dos

autos(Formação e Atualização de Pregoeiros - Pregão
Presencial, Eletrônico e o Pregão no Sistema de
Registro de Preços) foi cancelado pela empresa promotora,
por falta de quórum conforme comunidado por mensagem
eletrônica no documento 0966793.

Nos autos 0007561-39.2021.6.02.8000 Vossa
Senhoria solicitou capacitação para outros servidores, com
temática parecida: Formação de Agente de Contratação e
Pregoeiro de Acordo com a Nova Lei de Licitação, com
Prática no Sistema Compras.gov.br (comprasnet) e
PNCP. Sendo assim, sugerimos que avalie se o conteúdo
programático do curso do documento 0963482, atende a
necessidade de capacitação dos servidores indicados nestes
autos e solicite a inclusão deles no rol de participantes.

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 28/10/2021, às 14:26, 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
0966791 e o código CRC 36AD02D6.
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De: Rosana Gêda <rosanageda@hotmail.com>
Para: "suzananunes@tre-al.jus.br" <suzananunes@tre-al.jus.br>
Data: 28/10/2021 08:02 AM
Assunto: ENC: curso Formação e Atualização de Pregoeiros
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Enviado do Email para Windows
 
De: rosanageda

 Enviado:quinta-feira, 28 de outubro de 2021 07:46
 Para: rosanageda@hotmail.com

 Assunto: RES: curso Formação e Atualização de Pregoeiros
 
Prezada Sra.  Rosana, bom dia!
 
Devido à falta de quórum o curso: Formação e Atualização de Pregoeiros - Pregão Presencial, Eletrô
Sistema de Registro de Preços",  na modalidade EAD – AO VIVO, será CANCELADO.
 
Atenciosamente,
 
Elsimar Gonçalves                                          
Coordenação de Cursos
Elo Consultoria Empresarial e Produção de Eventos
SHN QUADRA 2 BLOCO H HOTEL METROPOLITAN - CEP: 70702-905 - Brasília – DF
Tel.: (61) 3328-1390
 www.eloconsultoria.com
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
À SAD, 
 
Para conhecimento do Despacho SRACF (0966791),

sobre o cancelamento do curso objeto dos autos (Formação e
Atualização de Pregoeiros - Pregão
Presencial, Eletrônico e o Pregão no Sistema de
Registro de Preços) por falta de quórum (0966793).

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 28/10/2021, às 15:05, 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
0966823 e o código CRC B07D99F6.

0007290-30.2021.6.02.8000 0966823v1

Despacho GDG 0966823         SEI 0007290-30.2021.6.02.8000 / pg. 44



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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em face do cancelamento do curso de formação de

pregoeiro, peço-lhe vênia para sugerir a inclusão do servidor
José Carlos de Souza no treinamento objeto do  Processo
Administrativo nº 0007561-39.2021.6.02.8000.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/10/2021, às 17:38, 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
0967058 e o código CRC 344CF958.

0007290-30.2021.6.02.8000 0967058v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
À SRACF,
 
Para conhecimento do Despacho SAD (0967058),

solicitando inclusão do servidor José Carlos de Souza no
treinamento objeto do Processo Administrativo nº 0007561-
39.2021.6.02.8000.

Concluída a finalidade destes autos, autorizo seu
natural arquivamento. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 28/10/2021, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0967136 e o código CRC A2995C0F.

0007290-30.2021.6.02.8000 0967136v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Cerifico que na data de hoje efetivei a inclusão do
servidor José Carlos de Souza no evento de Capacitação dos
autos 0007561-39.2021.6.02.8000. Em cumprimento ao Despacho
GDG 0967136 procederei ao arquivamento destes autos. 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 03/11/2021, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0967916 e o código CRC FA77796A.

0007290-30.2021.6.02.8000 0967916v2
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