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

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.

À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao Anexo_Curso_Conteúdo

Programático (doc. 0963482), e ao Anexo_INOVE_Proposta Comercial (doc. 0963484), referente à
realização do Curso de 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, que será realizado nos dias 25
e 26 de novembro de 2021, na modalidade on line e 100% ao vivo.

Neste sentido, solicito a Vossa Senhoria avaliar a possibilidade de que seja autorizada a
inscrição no referido curso da servidora INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe da Seção de
Licitações e Contratos - SLC, por se tratar da unidade responsável pela elaboração dos editais e demais
documentos relacionados as licitações deste Tribunal, a servidora ANDRÉA CRISTINA DE LIMA
BELCHIOR, Coordenadora de Material e Patrimônio, por se tratar da unidade que realiza o
gerenciamento das atividades da SLC, e, do servidor RODRIGO FERREIRA MOURA, Oficial do
Gabinete da Secretaria de Administração, tendo em vista que a finalidade do curso é por demais
condizente com as atribuições desta Secretaria de Administração, cujo quadro deverá ter o suficiente
conhecimento das novas normas de contratações públicas.

Assim, caso seja da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-lhe vênia para sugerir 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 22/10/2021, às 11:17, 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 0963534 e o código CRC 1A147910.

0007561-39.2021.6.02.8000 0963534v1


