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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
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.
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