
25/03/2021 SEI/TRE-AL - 0861837 - Requerimento

https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=922354&infra_sistema=1… 1/2

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

 

REQUERIMENTO

À COFIN/SAD
 
Senhor Coordenador,
 
Dando continuidade as atribuições desta Chefia na condução dos trabalhos da

recém criada Seção de Preparação de Pagamentos e Conformidade, venho a presença de Vossa
Senhoria solicitar a inscrição em curso telepresencial deste subscritor e da servidora
Lenilda da Paz Barros, Assistente III da SEGEC, lotada nesta Seção por autorização do
Exmo. Sr. Presidente em despacho constante dos autos nº 0000962-84.2021.6.02.8000 , evento
0850831.

Referido trinamento, intitulado "COMO ELABORAR E JULGAR A
PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DE ACORDO COM A IN Nº 05/2017" será
realizado na modalidade à distância pela Zênite On Line, no período de 22/03/2021 a
26/03/2021, através de acesso a ambiente virtual por login e senha que serão oportunamente
informados pela eventual contratada.

A inscrição para referido Curso custa R$ 2.090,00, mas a organizadora do
treinamento concedeu um desconto a este Tribunal, ofertando a proposta de R$ 3.971,00 para
os dois participantes já citados, tudo conforme proposta de preços constante do anexo 1.2,
evento: 0861843, estando os mesmos compatíveis com aqueles ofertados a outros entes
públicos, conforme se pode observar dos anexos, 4.1 a 4.3, eventos: 0861859, 0861861 e
0861866.

Trata-se, indubitavelmente, de empresa de notória especialização na sua área
de atuação, como é de praxe na Administração Pública, tendo sido anexados certificados de
capacidade técnica e de exclusividade, na forma dos anexos 0861850 e 0861852, a atrair a
contratação por inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.666/93.

Também foram colacionados aos autos consulta da situação da empresa junto
ao sistema de seguridade social, conforme certidão constante do evento 0861870, estando
também adimplente no sistema CADIN (0861880).

O Conteúdo Programático do Curso, apresentado na forma do anexo 3,
evento 0861855 virá a socorrer as atividades que estão sendo e serão melhor exercidas pelos
servidores, que atuaram no controle administrativo da despesas pública com apoio a gestão e
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área de contratações e compras, em especial quando atuam e deverão atuam na conferência de
planilhas de formação de preços nas licitações desencadeadas no âmbito deste Tribunal, tudo
na forma das atribuições destacadas na Resolução nº 15.904/2018 com redação dada pela
Resolução nº 16.106, de 21-01-2021 (0853573).

Com essas considerações, submeto o pleito ao descortino de Vossa Senhoria,
ao tempo em que solicito que sejam promovidas as providências necessárias a se fazer
colacionar informações de ordem orçamentária, com a necessária emissão de reserva de
crédito, se for o caso, e demais providências necessárias a autorização da contratação,
alertando-se para que se imprima celeridade, tendo em vista o prazo de realização do evento.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de Seção, em 04/03/2021,
às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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