


 

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

Brasília/DF, 30 de abril de 2021. 

 
           Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

Referência: Proposta de preços para realização de curso ao vivo online. 

Tema: Curso Online: Processo Administrativo Disciplinar, Sindicância e Inquérito Lei 

nº 8.112/90. 

 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de preços para a contratação de serviços para 

ministração de curso online com o tema proposto. 

Segue inicialmente nossos dados: 

Razão Social One Cursos  Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda. 

CNPJ 06.012.731/0001-33

Inscrição Estadual 07.450.679/001-48

Endereço Matriz 
SCS Quadra 02, Bloco B, Lote 20  Salas 208/408  Asa Sul,  
CEP: 70.318-900  Brasília / DF. 

Dados Bancários Banco: Bradesco (237) Ag: 3341-3 C/C: 01939-9 

Validade Proposta 60 (sessenta) dias. 

Prazo de Pagamento Logo após a prestação dos serviços 

E-mail 

 
diretora@onecursos.com.br / ionecursos@gmail.com 

Representante Legal 

Nome: Ione Chaves de Oliveira 

Nacionalidade: Brasileira 

RG nº 952.968 SSP/DF 

CPF nº 372.962.481-49 

Cargo/Função: Sócia-Diretora 

 

Atenciosamente, 

Ione chaves de oliveira 
Sócia-Diretora 



PROPOSTA DE PREÇOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
 

CARGA 
HORÁRIA 

UND QTDE 

 
 
 

VALOR 
Individual 

 
 

01 

 

Curso Online 100% Ao Vivo 
  

Curso Online: Processo 
Administrativo Disciplinar, 
Sindicância e Inquérito Lei 

nº 8.112/90. 

 

 
 
 

24 
Horas 

 

 
SV 

 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

     R$ 1.690,00 
 
 
 
 

Valor total: R$ 1.690,00 

VALOR TOTAL POR EXTENSO: Mil e seiscentos e noventa reais. 

  Valor do Investimento: 

 R$ 1.690,00 Preço Individual 
 R$ 1.650,00 Três participantes do mesmo órgão 
 R$ 1.600,00 Quatro ou mais participantes do mesmo órgão 

 

Brasília/DF, 30 de abril de 2021. 

 

Atenciosamente, 

 

 
 

Ione chaves de oliveira 
Sócia-Diretora 

 

 

 

  



 
 

 
 

TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS 

 

          ETAPA AO VIVO ONLINE 
 

 Carga Horária: 24 horas - 8h30 às 12h30 ( 20hs de aulas ao vivo e 4hs de atividades 

extraclasse como cases, dinâmicas de grupo, exercícios e material complementar) 

 Data para a Realização do Curso: 14/06 a 18/06/2021 

 Local do Curso: Aulas em ambiente virtual 100% Ao Vivo. 
 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 A One Cursos proporciona ao cliente a mesma qualidade dos eventos presenciais, por meio de 

transmissão ao vivo, com facilidade de acesso, qualidade do conteúdo e interatividade entre 

aluno e professor através de chat, incluindo: 

 Transmissões ao vivo para melhor assimilação do conteúdo programático em ambiente 

virtual, 100% ao vivo, de forma interativa; 

 Este curso será realizado na modalidade 100% AO VIVO ONLINE. Teremos aulas 

expositivas, apostila em arquivo digital e material complementar disponível para 

download; 

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

 O aluno poderá assistir às aulas através do computador, celular ou tablet. E poderá 

interagir com o professor através do chat ou participação ao vivo em momentos 

previamente determinados pelo instrutor; 

 Certificado de Conclusão em formato digital. 

 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

              Ficará sob a responsabilidade da Contratante, Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  

 

 Informar aos participantes que o curso será totalmente à distância (ao vivo) e que exige 

conexão à internet no local em que o servidor desejar acessar o ambiente virtual do curso 

(Requisitos: conexão com internet, web câmera (opcional, recomendado), microfone e 

fone de ouvido); 

 Realização de inscrição com antecedência, para garantir sua vaga, pois muitos cursos 

esgotam suas vagas bem antes do prazo limite; 

 

 

 

 



 

 

 

 Formalização da contratação sejam elas por meio de: depósito identificado, ordem de 

pagamento ou nota de empenho; 

 Ao iniciar o curso, o CONTRATANTE que vier a desistir a partir da liberação do acesso ao 

curso por meio de (login e senha), independente da fase ou etapa, não será possível 

qualquer devolução de valores pagos e nem o cancelamento da nota de empenho. 

 Efetuar o pagamento, após a realização do curso, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, após 

a emissão da nota fiscal. 

  

 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

        Ficará sob a responsabilidade da One Cursos: 
 

 A One Cursos deverá cumprir todas as obrigações constantes na proposta, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto; 

 Ministrar o curso com a carga horária definida e de acordo com os conteúdos apresentados em 

sua proposta; 

 Enviar mensagem os participantes inscritos com informações sobre o curso e orientações de 

acesso ao ambiente virtual; 

 Informar ao gestor responsável pela contratação o horário de atendimento, endereço eletrônico 

e telefone da empresa para solução de eventuais problemas de acesso ou questões técnicas; 

 Esclarecer aos participantes o funcionamento adequado do curso e prestar suporte técnico ao 

acesso dos participantes sempre que necessário; 

 O aproveitamento mínimo para aprovação é de 75% de acordo com a participação nas 

aulas; 

 Disponibilizar a emissão dos certificados digitais dos participantes; 

 Ressarcir em igual período a contratante os dias em que o curso estiver fora do ar por 

problemas técnicos na rede ou para ajustes; 

 Emitir a nota fiscal/fatura, após a execução dos serviços, acompanhada dos certificados dos 

participantes, e as certidões necessárias para o pagamento.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Curso Online: Processo Administrativo Disciplinar, Sindicância e 
Inquérito Lei nº 8.112/90. 

Objetivo 

Capacitar profissionais para atuarem em procedimentos disciplinares com base nas 
disposições estabelecidas pela Lei Federal nº 8.112/90, pelos normativos estabelecidos pela 
Controladoria-Geral da União  CGU e, ainda, pela aplicação subsidiária da Lei Federal nº 
9.784/1999. 

Público-Alvo 

Servidores públicos civis, regidos pela Lei nº 8.112/1990, responsáveis pela instrução e 
julgamento de processos administrativos, bem como aqueles lotados nas áreas Jurídica e de 
Gestão de Pessoas dos órgãos. 

Programa do Evento 

1) Considerações Introdutórias: 
Princípios aplicáveis ao processo administrativo; 
Ilícito Administrativo: características, configuração e repercussão; diferenciações entre servidor 
e agente público; 
Responsabilidades administrativas, Civil, Penal e Eleitoral: diferenças, resultados e hipóteses 
de interferência da Penal sobre as demais; 
Denúncia e representação administrativa: diferenciações; opção ou dever do servidor? 
Denúncia anônima e denunciação caluniosa: procedimentos. 
2 ) Instrução prévia da denúncia/Representação administrativa: 
Conceito; Objetivos; Obrigação de Apurar; 
Prescrição da ação disciplinar: cômputo; 
Juízo de admissibilidade da denúncia/representação administrativa; 
Procedimentos previstos (Termo Circunstanciado Administrativo  TCA; Termo de Ajustamento 
de Conduta  TAC; Sindicância Patrimonial  SINPA; Sindicância Investigativa  SINVE): 
Conceitos, Diferenças, Objetivos, Procedimentos, Resultados; 
Hipóteses de arquivamento da denúncia/representação e de instauração de Sindicância 
Acusatória  SINAC ou Processo Administrativo Disciplinar  PAD. 
3 ) Instauração da SINAC e do PAD: 
Escolha dos membros da comissão processante: requisitos, hipóteses de suspeições e 
impedimentos legais; 
Ato instaurador: exigências e cuidados. 

 

 

 



 

 
4) Execução da SINAC ou do PAD pela Comissão Processante: 
Características; Nulidades; Fases de apuração; Prazos; 
Instalação dos trabalhos; Designação do Secretário; Sigilo, independência e imparcialidade; 
Relotação e Afastamento Preventivo; sobrestamento; Acusado: qualificação, notificação prévia, 
direitos e garantias constitucionais; Produção probatória: diligências, investigações, perícias, 
assessoramento técnico, incidente de sanidade mental, depoimentos de testemunhas, direitos 
e deveres dos depoentes, acareações, precatória administrativa, videoconferência, 
interrogatório do acusado; direitos e proibições; tipificação da conduta; indiciamento; citação 
para apresentar defesa escrita; citação por edital; revelia; defensor dativo; sanções 
disciplinares: espécies e cabimento; relatório conclusivo: conteúdo e requisitos; voto em 
separado; encerramento da apuração pela comissão e remessa do processo para julgamento. 
5) Fase de Julgamento: 
Competência; Prazos; Nulidades absolutas e relativas; Fixação das sanções; Parecer jurídico 
prévio: requisitos e limites; Conversão do julgamento em diligência: hipóteses e procedimentos; 
Atenuantes e agravantes de conduta; Ato de julgamento: elaboração e publicação; 
Repercussão das sanções aplicadas. 
6) Fase Recursal: 
Pedido de Reconsideração e Recurso Administrativo: prazos e procedimentos; 
Revisão: requisitos, prazos e procedimentos. 
7) Processos de Rito Sumário: 
Abandono de Cargo e Inassiduidade Habitual: elementos caracterizantes, produção probatória 
e soluções alternativas; 
Acumulação de Cargos, Empregos ou Funções Públicas: possibilidades; Boa ou má-fé: 
caracterização e procedimentos. 
8) Considerações Finais: 
Código de Ética e Sanções Disciplinares: conflito e procedimentos; 
Crimes contra a Administração Pública e Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992): 
procedimentos segundo o entendimento dos Tribunais Superiores acerca da aplicabilidade no 
Processo Disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESCRIÇÃO DOS INSTRUTORES 

Prof/Tutora: Tânia de Ávila 

 
Graduada em Administração de Empresas pela Universidade de Brasília  UnB (DF), com 
especializações em Gestão Pública, pela Escola Nacional de Administração Pública  ENAP (DF); em 
Direito Administrativo e Processo Administrativo, pela Universidade Cândido Mendes  UCAM (RJ), e 
em Controle da Gestão Pública, pela Universidade de Brasília  UnB (DF).Servidora Pública do Distrito 
Federal há 22 anos, com experiência nas áreas de Correição e de Tomada de Contas Especial há 13 
anos. Atuou em Comissões Disciplinares e na elaboração de julgamentos. Foi Gerente de 
Procedimentos Disciplinares da Secretaria de Educação, responsável pela disseminação dos 
conhecimentos no órgão. Durante 6 anos foi responsável pela Subsecretaria de Tomada de Contas 
Especial da Corregedoria-Geral do Distrito Federal, onde são realizadas as tomadas de contas especial 
dos órgãos da Administração Direta do DF, e de Autarquias e Fundações Públicas do DF. Atualmente 
trabalha na Agência de Fiscalização do DF. Consultora da área correicional há 9 anos, integra a equipe 
de instrutores da Escola de Governo do DF, tendo ministrado mais de 3.000 horas de aula, inclusive em 
âmbito nacional, sobre Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (Lei Federal nº. 8.112/90); 
Sindicância e Processo Disciplinar aplicável ao DF (Lei Complementar nº. 840/2011); Sindicância à luz 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e Processo Administrativo Genérico (Lei nº. 9.784/99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 

A One Cursos, CNPJ Nº 06.012.731/0001-33, sediada na SCS Qd. 02 Bloco B  Lote 20  Salas 

208/408  Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70.318-900, neste ato representado por seu Sócia-Diretora, 

o Sr.ª. IONE CHAVES DE OLIVEIRA, Identidade nº 952.968 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o 

número 372.962.481-49, faz as seguintes declarações: 

a) Declaramos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, 

contado da data da sessão pública de recebimento da proposta de preços; 

b) Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação dos serviços; 

c) Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e estamos cientes do 

disposto no Artigo 9º da Lei nº 12.340, de 27 de janeiro de 2003, com as alterações 

estabelecidas no Decreto nº 5450 de 31.05.2005; 

d) Declaramos para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

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

dezesseis anos; 

e) Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a 

minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

f) Declaramos que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira 

independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de 

setembro de 2009 da SLTI/MP; 

g) Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no 

inciso III do art.5º da Constituição Federal  

 

  



 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

 
           Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 

Referência: Proposta de preços para realização de curso ao vivo online. 

Tema: Curso Online: Processo Administrativo Disciplinar, Sindicância e Inquérito Lei 

nº 8.112/90. 

 

A One Cursos EAD, CNPJ Nº 06.012.731/0001-33, sediada na SCS Quadra. 02 - Bloco B,  Lote 

20  Salas 208/408  Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70.318-900, neste ato representado por seu 

Sócia-Diretora, o Sr.ª IONE CHAVES DE OLIVEIRA, Identidade nº 952.968 SSP/DF, inscrito no 

CPF/MF sob o número 372.962.481-49, vem pelo presente encerrar a apresentação da 

PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

Aproveitamos a oportunidade, colocamo-nos à disposição, para quaisquer esclarecimentos 

adicionais que se façam necessários. 

 

 

Brasília/DF, 30 de abril de 2021. 

 

 

Atenciosamente, 

Ione chaves de oliveira 
Sócia-Diretora 

 


