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Memorando nº 501 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Maceió, 10 de junho de 2021.

Para: SAD.
Assunto: Participação. Capacitação on line. Obras e Serviços de Engenharia
segundo a Nova Lei de Licitações e Contratos. Servidor.

Senhor Secretário,

Solicito  que seja  avaliada a  possibilidade  de participação dos
servidores  Marcos  André  Melo  Teixeira  e  Audeir  Medeiros  de  Aguiar
Peixoto  no  Curso  on  line,  realizado  pela  empresa  PREMIER
TREINAMENTOS, sobre Obras e Serviços de Engenharia segundo a Nova
Lei  de  Licitações  e  Contratos  (Planejamento  da  contratação,  Estudos
Técnicos  Preliminares,  Licitação  e  Fiscalização  de  Obras  Públicas  e
Metodologia  BIM),  que  será  realizado  no  período  de  21  a  22/06/2021,
conforme folder anexo (0903518). A empresa responsável pelo evento enviou
a este Egrégio Tribunal proposta de valor da inscrição por servidor, de R$
1.890,00 (um mil, oitocentos e noventa reais), totalizando R$ 3.780,00 (três
mil, setecentos e oitenta reais).

A  participação  no  evento  se  justifica  pela  necessidade
de  proporcionar  a  formação  adequada  aos  profissionais  da  Seção  de
Manutenção e Reparos, de forma a melhorar os processos de contratações de
obras  e  serviços  de  engenharia  planejados  para  o  exercício  corrente
(Reformas  dos  Cartórios  de  Palmeira  dos  Índios,  Arapiraca  e  União  dos
Palmares, Contratação dos Projetos do FEM em BIM, estrutura de suportes
dos splits da sede etc). As referidas contratações devem atender a legislação
vigente, e proporcionar segurança, conforto e economia para os prédios que
compõem a estrutura física da Justiça Eleitoral em Alagoas.

Informo ainda, que o referido curso não consta no planejamento
de capacitação de 2021, porém de grande relevância para o desenvolvimento
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das atividades/ações da Seção de Manutenção e Reparos,  para o  exercício
financeiro de 2021.

Sendo estas  as  informações  a  serem apresentadas,  evoluo  os
autos para análise e deliberação da SAD, destacando o prazo de início do
curso, no próximo dia 21 do corrente mês.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe de Seção, em
10/06/2021, às 16:09, 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 0903490 e o código CRC 106FF36A.
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