
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 8000 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de fevereiro de 2022.
À ACSEG
 
Senhor Assistente de Cibersegurança,
 
Encaminho sugestão de treinamento acerca de

correlacionamento de eventos baseada na solução de
centralização de logs Graylog, a ser realizada pela Escola
Superior de Redes da RNP, tendo como público alvo interno
os membros da ETIR.

 
Apesar de, na opnião deste subscritor, o formato

presencial ser mais efetivo em termos de absorção de
conhecimento, o treinamento em tela, provavelmente devido
às restrições relacionadas à pandemia de Covid-19, está sendo
disponibilizado atualmente apenas em formato EaD.

 
Entre as competência a serem desenvolvidas,

podemos destacar:
 

Compreender a importância da coleta e correlacionamento de
eventos em larga escala, do ponto de vista da segurança da
informação;
Instalar, configurar, integrar e realizar procedimentos de
manutenção em um cluster Graylog.
Configurar sistemas diversos para envio de registros para
processamento pelo Graylog.
Criação de filtros, pipelines de processamento e lookup tables
para viabilizar indexação de informações complexas.
Pesquisar, correlacionar, criar alertas e dashboards para eventos
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coletados.
Utilizalar os conceitos assimilados em qualquer ferramenta
SIEM.

 
 
Dados do treinamento:
 

Nome: Correlacionamento de eventos com Graylog
Carga horária: 40 horas
Nível do curso: Avançado
Período: 30/05 a 10/07/2022
Sítio: https://esr.rnp.br/turma/correlacionamento-de-eventos-
com-graylog-3020

 
 

Atenciosamente,
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CRISTINO HERMANO DE BULHÕES,
Membro da Comissão, em 16/02/2022, às 16:59, 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
1014867 e o código CRC 4C8EA853.

0001385-10.2022.6.02.8000 1014867v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
À Secretaria de Tecnologia da Informação,
 
Sr. Secretário,
 
Elevo à Vossa Senhoria a sugestão do membro da

ETIR, Cristino Hermano de Bulhões, ao tempo que informo
que concordo com a proposta apresentada.

A concordância baseia-se na interpretação de que
hoje a correlação e armazenamento centralizado de logs é de
suma importância para os ambientes de Tecnologia da
Informação, principalmente nos aspectos de segurança de
dados e identificação pró-ativa de falhas, monitoramento de
ameaças e resposta à incidentes.

Há ainda de se ressaltar que tais ferramentas estão
em alinhamento com as boas práticas de Segurança da
Informação e com as recomendações do GT-SI da JE, bem
como Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder
Judiciário (ENSEC-PJ) do CNJ, relativo à soluções SIEM
(Security Information and Event Management), para melhoria
dos níveis de maturidade de Segurança da Informação dos
órgãos.

 
À decisão superior,
 
Leonardo Pereira
Assistência de CiberSegurança

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Assistente VI, em 21/02/2022, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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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
1017073 e o código CRC A028145C.

0001385-10.2022.6.02.8000 1017073v1
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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 fevereiro de 2022.
À Diretoria Geral
 
Sr. Diretor,
 

 

Trata-se de demanda de capacitação oriunda da
Equipe de Tratamento de Incidentes de Redes
Computacionais - ETIR (Portaria Presidência nº 194/2018 -
0382442) e corroborada pela Assistência de CiberSegurança
(1017073) que elevo à apreciação de Vossa Senhoria.

Por oportuno, recordo a Resolução TRE/AL nº 
15.970/2019, evento 0565777, que instituiu a Política de
Gestão de Pessoas da área de Tecnologia da Informação e
Comunicação - TIC do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
e o  teor do Relatório de Plano Anual de Capacitação/2022,
evento 0989835.

A necessidade de capacitação contínua e
continuada das equipes de TI é imprescindível e vital, dada
sua natureza extremamente dinâmica, tanto assim, que a
Resolução CNJ nº 443/2022, de 17/01/2022, em seu art. 3º,
parágrafo único, preve que os tribunais deverão instituir
planos anuais ou bianuais de capacitação para manter o
nivelamento dos servidores efetivos e comissionados das
unidades de tecnologia da informação e segurança da
informação, conforme os padrões mínimos divulgados pelo
CNJ. Para isso, o orçamento anual deverá prever em rubrica
própria os recursos destinados à manutenção do nível de
conhecimento desejável aos servidores efetivos e
comissionados.

Por fim, esta Secretaria de Tecnologia da
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Informação, manifesta inteira concordância com a proposta de
capacitação em tela e salienta ser esta, por certo, apenas,
demanda inicial no trato do tema segurança da informação e
de capacitação das equipes vinculadas.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 21/02/2022, às 18:44,
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
1017152 e o código CRC B0DE51B0.

0001385-10.2022.6.02.8000 1017152v1

Despacho STI 1017152         SEI 0001385-10.2022.6.02.8000 / pg. 6



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

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2022.
À SGP, 
 
Considerando o pedido de capacitação, objeto dos

expedientes 1014867 1017073 e 1017152, oriundos da
Secretaria de Tecnologia da Informação para o
servidor Cristino Hermano de Bulhões, seguem os autos a
essa Secretaria para instrução e demais providências de sua
alçada. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 22/02/2022, às 18:50, 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
1017937 e o código CRC D7A98470.

0001385-10.2022.6.02.8000 1017937v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de fevereiro de 2022.
À Diretoria Geral
 
Sr. Diretor,
 
Com a devida vênia, em relação ao Despacho GDG

1017937, cumpre-me esclarecer que a capacitação buscada
não se limita apenas ao servidor Cristino Hermano de
Bulhões, mas sim para todos os membros da Equipe de
Tratamento de Incidentes de Redes Computacionais - ETIR
(Portaria Presidência nº 194/2018 - 0382442) e para o
Sr. Assistência de CiberSegurança a quem compete
coordenador os trabalhos da Equipe.

Dado o exposto, de forma objetiva, a capacitação é
dirigida aos seguintes servidores:

 
Da ETIR:

Cristino Hermano de Bulhões
Moacir de Barros Pedrosa Júnior
Alex Henrique Montes Nunes e
Emmanuel Constatino Tenório de Lima

Da ACSEG:
Leonardo Luiz dos Santos Pereira.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 23/02/2022, às 16:00,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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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
1018510 e o código CRC 7F695C7E.

0001385-10.2022.6.02.8000 1018510v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de fevereiro de 2022.
À CODES/SRACF para instrução.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA FONSECA DE MELO BRITTO,
Secretária Substituta, em 23/02/2022, às 18:06, 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
1018748 e o código CRC 338684C8.

0001385-10.2022.6.02.8000 1018748v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de fevereiro de 2022.
À SGP, CODES e SRS
 
Tendo em vista o esclarecimento do Sr. Secretário

de Tecnologia da Informação Substituto (1018510), retifico o
Despacho GDG 1017937 para informar que a capacitação em
tela é dirigida aos servidores conforme abaixo discriminado:

 
Da ETIR:

Cristino Hermano de Bulhões
Moacir de Barros Pedrosa Júnior
Alex Henrique Montes Nunes e
Emmanuel Constatino Tenório de Lima

 
Da ACSEG:

Leonardo Luiz dos Santos Pereira.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/02/2022, às 13:53, 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
1019157 e o código CRC B5260785.

0001385-10.2022.6.02.8000 1019157v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de fevereiro de 2022.
À SRACF/CODESpara as providências do Despacho

GDG 1019157.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Técnico Judiciário, em 24/02/2022, às 14:02, 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
1019188 e o código CRC 92EAA4D4.

0001385-10.2022.6.02.8000 1019188v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1005 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Coordenadora,
 
Tratam os presentes autos de solicitação da Secretaria de

Tecnologia da Informação, visando a participação de servidores
daquela unidade no Curso Correlacionamento de eventos com
Graylog promovido pela Escola Superior de Redes da RNP.

Segue detalhamento e a respectiva instrução nos quadros
abaixo: 
DETALHAMENTO DO CURSO
ITEM DESCRIÇÃO

EVENTO Correlacionamento de eventos com Graylog

SERVIDORES
INDICADOS

Da ETIR:

Cristino Hermano de Bulhões
Moacir de Barros Pedrosa Júnior
Alex Henrique Montes Nunes e
Emmanuel Constatino Tenório de Lima

Da ACSEG:

Leonardo Luiz dos Santos Pereira.

PERÍODO 30/05 a 10/07/2022

EMPRESA
PROPONENTE Escola Superior de Redes da RNP

LOCAL Online em tempo real

DESPESAS

 
Inscrição: R$2.000,00(dois mil reais) por
participante
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DESPESAS
Valor total: R$10.000,00(dez mil reais) para
5 participantes
 

 
RESUMO/INSTRUÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO

PREVISÃO NO
PAC/2022

A presente ação encontra-se prevista para os
servidores indicado, no Plano Anual de
Capacitação/2022 - PAC/2022, objeto dos autos
SEI nº 0006405-16.2021.6.02.8000.

SUFICIÊNCIA
ORÇAMENTÁRIA

Há verba suficiente na Ação de Capacitação de
Recursos Humanos para atender à despesa em
tela,  com as inscrições do servidores.

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

Anexamos SICAF,  CEIS e CADIN e Declaração
Negativa de Nepotismo.

INSCRIÇÕES Não Realizadas, aguardando autorização
superior.

CAPACITAÇÕES
REALIZADAS
PELO SERVIDOR
NO EXERCÍCIO

Os servidores n ã o participaram de evento de
capacitação no exercício, até o presente
momento.

 
Por fim, sugerimos que estes autos evoluam para análise

e manifestação das unidades superiores, como de costume.
 
 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 25/02/2022, às 13:36, 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
1019614 e o código CRC A9E3C6A7.

0001385-10.2022.6.02.8000 1019614v14
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.508.097/0001-36 DUNS®: 921566055
Razão Social: REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/09/2022
Natureza Jurídica: ASSOCIAÇÃO PRIVADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 28/02/2022
FGTS 07/03/2022
Trabalhista Validade: 28/02/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/04/2022
Receita Municipal Validade: 29/04/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 25/02/2022 13:28 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

03.508.097/0001-36

Data da consulta: 25/02/2022 13:10:45 
Data da última atualização: 25/02/2022 05:40:06

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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03736944403Usuário:

25/02/2022 13:30:36Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP Adimplente03508097
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, 
NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, 
COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 

 
 

Empresa: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa CNPJ: 

30.508.097/0001-36 

Sediada na: 
Rua Lauro Müller, 116, sala 1103 Botafogo 
22290-906 Rio de Janeiro, RJ 

 

DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, 

com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO 

SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 

o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 

ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de 

assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que 

a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como 

a sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou 

nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: 

reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 

(três) anos, se o documento é particular. 

 
 

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2022. 

 
 

 
 
___________________________________ 
Sibele de Moraes Oliveira 
Gerência Recursos Humanos  
Representante Legal  
CNPJ: 03.508.097/0001-36 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2022.
Ciente.
Encaminho a Informação SRACF/CODES 1019614 à

ciência e manifestação da Secretária da SGP.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Técnico Judiciário, em 03/03/2022, às 13:30, 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
1020521 e o código CRC E0A679A8.

0001385-10.2022.6.02.8000 1020521v1
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esr.rnp.br
(61) 3243-4337 
(61) 3243-4340
(61) 3243-4341 fax

Proposta ESR/RNP no6543/2022

À

Sra. Suzana da Silva Nunes

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL

I - Apresentação da Escola Superior de Redes RNP

Excelência em ensino na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. Esta é

a proposta da Escola Superior de Redes (ESR). Há mais de 25 anos gerenciando a

Internet acadêmica nacional, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) criou a

Escola Superior de Redes com o objetivo de disseminar o conhecimento em

tecnologias da informação e comunicação. A formação é prática com atividades em

laboratório de informática que são desenvolvidas para refletir as situações,

problemas e desafios encontrados no dia a dia do profissional de redes.

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), através da rede Ipê, provê serviço

Internet com facilidades de trânsito nacional e internacional em uma infraestrutura

com alta largura de banda e suporte a aplicações avançadas.

Os cursos da Escola Superior de Redes foram elaborados para que sua empresa

aumente a eficiência no uso de redes digitais e no conjunto de aplicações de

comunicação e colaboração, que permitem reduzir custos operacionais, para trazer

mais agilidade para os negócios e garantir maior segurança das informações.

II - Área temática

Segurança

As notáveis vantagens trazidas pela Internet, como o comércio eletrônico e as

transações bancárias on-line, facilitam a nossa vida, mas ao mesmo tempo atraem

riscos que tem forte impacto na área de segurança da informação. A metodologia

da ESR é capacitar o aluno para pensar preventivamente e tratar os incidentes

quando não for possível evitá-los. As atividades práticas refletem a realidade do

analista de segurança ao lidar com incidentes de segurança e investigações

forenses, tornando-o um profissional valorizado nas corporações.

Proposta ESR/RNP nº6543/2022

1
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esr.rnp.br

III - Cursos oferecidos

Curso Local Data prevista

Correlacionamento de eventos

com Graylog (SEG35)

ESR EaD 30/05 a

10/07/2022

IV - Público alvo

Servidores de TI do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL

V - Material didático

A ESR oferecerá apenas materiais digitais no Ambiente Virtual de Aprendizagem

(AVA) para todos os treinamento;

O aluno terá acesso a agenda do curso no AVA, com todas as informações das

atividades propostas

VI - Número de vagas

Serão oferecidas 5 (cinco) vagas, conforme cronograma proposto.

VII - Carga horária

Treinamento de nível avançado;

O curso Correlacionamento de eventos com Graylog (EaD) é divididos em 10

sessões de aprendizagem, totalizando 40 horas;

A carga horária dos cursos da ESR são distribuídas em 50% de aulas EaD

síncrona e 50% de auto estudo, conforme ementa.

VIII - Infraestrutura

Sugerimos que o aluno acesse por um computador utilizando, de preferência, o

navegador Firefox ou Chrome;

Para os encontros online recomendamos o uso de fones de ouvido com

microfone;

 As aulas EaD são síncronas e com interação, podendo ser por zoom, webconf

ou similar;

O conteúdo do curso é acessado diretamente no Ambiente Virtual de

Aprendizagem (AVA) do curso;

O acesso à plataforma EaD da ESR é de responsabilidade do aluno;

A ESR não fornecerá equipamentos ou link de internet para realização do curso.

Proposta ESR/RNP nº6543/2022
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IX - Pré-matricula

Após a validação desta proposta, o responsável pelo aceite deverá realizar as pré-

matrículas dos colaboradores no endereço encaminhado pela Escola Superior de

Redes RNP.

Somente as inscrições realizadas por este endereço serão consideradas válidas.

X - Local e horário da realização do curso

Local: Plataforma EaD ESR

Turma: Correlacionamento de eventos com Graylog, prevista para a data de 30/05

a 10/07/2022– Modalidade EaD

Este curso possui 10 encontros online, às segundas e quartas-feiras de 16h às

18h, nos dias: 30 de Maio e 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de Junho de

2022. Encontros sujeitos a alteração

As aulas ficarão gravadas e serão disponibilizadas no AVA (Ambiente Virtual de

Aprendizagem) após 24 horas de sua realização, disponíveis permanentemente.

Alertamos que o fato de assisti-las fora do horário do Encontro Online (ao vivo), não

contará como presença no curso.

XI - Instrutoria

Os tutores da Escola Superior de Redes RNP possuem sólida formação acadêmica e

profissional.

XII - Certificado de participação

Os participantes recebem certificado de conclusão do curso, emitido pela Escola

Superior de Redes RNP, desde que preenchido o requisito mínimo de 75% de

presença.

XIII - Investimento

Curso Valor unit.

(R$)

Desconto

(%)

Qtde. Valor total

(R$)

Correlacionamento de

eventos com Graylog

(SEG35)

2.000,00 0,00000 5 10.000,00

Total geral de vagas e investimento 5 10.000,00

Proposta ESR/RNP nº6543/2022
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O investimento total para 5 (cinco) pessoas é de R$ 10.000,00 (dez mil Reais),

inclusos os impostos: COFINS 7,60% e ISS 5%.

XIV - Forma de pagamento
O pagamento deverá ser efetuado da seguinte forma:

Nota de empenho emitida pela instituição contratante e encaminhada a Escola

Superior de Redes RNP.

Após o término do curso o setor financeiro da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

encaminhará a nota fiscal emitida em 02 (duas) vias, com o valor total do curso.

Dados da RNP

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP

CNPJ: 03.508.097/0001-36

Inscrição Municipal: 283810-9

Endereço: Rua Lauro Müller, 116 - sala 1103

Botafogo - Rio de Janeiro - RJ

22290-906

Dados bancários

Banco do Brasil

Agência: 1769-8

Conta Corrente: 127000-1

Ressaltamos que pelo fato da RNP ser uma Organização Social vinculada ao

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e ao Ministério da Educação

(MEC) a mesma é dispensada de licitação, conforme a Lei 8.666, Artigo 24, Inciso

XXIV. A RNP possui inscrição no SICAF.

XV - Condições gerais da proposta

Aceitação

A aceitação da proposta poderá ser inicialmente enviada via e-mail para 

atendimento@esr.rnp.br , aos cuidados de Leandro Marcos de Oliveira Guimarães.

No ato da aceitação da proposta a Empresa Contratante deverá fornecer a Escola

os seguintes dados: Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual e/ou Municipal ou se

isento, nome e cargo da pessoa responsável, endereço completo, e-mail, telefones,

lista dos participantes, nome e endereço do contato para envio da nota fiscal.

Validade

Proposta ESR/RNP nº6543/2022

4

Anexo proposta (1020552)         SEI 0001385-10.2022.6.02.8000 / pg. 23

mailto:atendimento@esr.rnp.br


esr.rnp.br

A proposta é válida até dia 25/04/2022.

Início da turma

Quórum: ocupação mínima 15 alunos. Caso não seja atendido o quórum, a ESR

deverá comunicar, com 20 (vinte) dias de antecedência do início do curso, o

cancelamento da turma.

Não comparecimento

O aluno que não comparecer ao curso na data de início sem prévia comunicação ou

não atingir a frequência mínima exigida no item XII desta proposta, será

contabilizado e cobrado, não fazendo jus à restituição de valores ou ao crédito de

valores já pagos, sendo devido pelo Contratante o pagamento da referida vaga.

Brasília, 25 de Fevereiro de 2022

Atenciosamente,

Leandro Marcos de Oliveira Guimarães

Diretor Adjunto da Escola Superior de Redes

Escola Superior de Redes RNP

atendimento@esr.rnp.br

(61) 3243-4337 / 4355

(61) 3243-4341 fax

Nome e assinatura do responsável

—————————————————————————

Sra. Suzana da Silva Nunes

Data do aceite

____/____/____

Proposta ESR/RNP nº6543/2022
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A experiência de quem trouxe a
internet para o Brasil agora mais
perto de você

A Escola

A Escola Superior de Redes da RNP privilegia um ensino totalmente

prático. Os laboratórios são montados de forma a proporcionar ao aluno um

ambiente com os mesmos recursos e ferramentas que ele encontra no

mercado de trabalho, bem como as atividades propostas espelham o dia-a-

dia do profissional de Tecnologia da Informação e Comunicação. Os

laboratórios estão conectados à Internet por meio do backbone de alta

velocidade da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).

Cursos práticos voltados para o crescimento do profissional de TI

Cursos práticos intensivos em Tecnologias da Informação e Comunicação

(TIC) nas seguintes áreas:

Segurança
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Conheça as ferramentas de segurança e aprenda
como evitar e tratar incidentes de segurança.

Segurança

As notáveis vantagens trazidas pela Internet, como o comércio eletrônico e

as transações bancárias on-line, facilitam a nossa vida, mas ao mesmo

tempo atraem riscos que tem forte impacto na área de segurança da

informação. A metodologia da ESR é capacitar o aluno para pensar

preventivamente e tratar os incidentes quando não for possível evitá-los. As

atividades práticas refletem a realidade do analista de segurança ao lidar

com incidentes de segurança e investigações forenses, tornando-o um

profissional valorizado nas corporações.

Correlacionamento de eventos com Graylog  

Este curso possui 10 encontros online, às

segundas e quartas-feiras de 16h às 18h, nos

dias: 30 de Maio e 01, 06, 08, 13, 15, 20, 22,

27 e 29 de Junho de 2022Encontros sujeitos a

alteração

Duração: 40h

esr.rnp.br/seg Segurança EME-SEG-0001-22
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Este curso possui 10 encontros online,
às segundas e quartas-feiras de 16h às
18h, nos dias: 30 de Maio e 01, 06, 08,
13, 15, 20, 22, 27 e 29 de Junho de
2022Encontros sujeitos a alteração

Correlacionamento de eventos com Graylog  

O curso ensina o aluno sobre os aspectos teóricos e legais sobre a gestão de logs e

retenção de dados, e como operacionalizar esses procedimentos com o SIEM open

source Graylog. Além da instalação, configuração e manutenção da ferramenta,

também são tratados tópicos como a criação de filtros e pipelines de processamento

de eventos, construção de dashboards amigáveis e alertas administrativos.

Características

DURAÇÃO:

5 semanas de duração e mais uma semana de encerramento (total de 6 semanas);

2 encontros online por semana com o tutor (total de 10 encontros). Os encontros

serão ao vivo e terão 2 horas de duração;

SISTEMA DE AVALIAÇÃO:

Para conclusão do curso e acesso ao certificado é necessário: 

Obter média 6,0 (seis) no Questionário de Avaliação final; 

Entregar no mínimo 50% das tarefas;  

Ter 50% de presença no total de encontros online.

MATERIAL:

O material de apoio será disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem

(AVA): conteúdo do curso, agenda do curso, tarefas, questionários ou simulados

materiais extras e vídeo do encontro online.

TÉCNICA:

Sugerimos que o aluno acesse por um computador utilizando, de preferência, o

navegador Firefox ou Chrome;

Para os encontros online recomendamos o uso de fones de ouvido com microfone.

esr.rnp.br/seg35 Correlacionamento de eventos com Graylog (SEG35) CUR-
SEG35-0001-22
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Competências desenvolvidas

Compreender a importância da coleta e correlacionamento de eventos em larga

escala, do ponto de vista da segurança da informação, para organizações de todos

os portes.

Instalar, configurar, integrar e realizar procedimentos de manutenção em um

cluster SIEM Graylog.

Configurar sistemas diversos para envio de registros para processamento pelo

SIEM Graylog.

Criação de filtros, pipelines de processamento e lookup tables para viabilizar

indexação de informações complexas.

Pesquisar, correlacionar, criar alertas e dashboards para eventos coletados.

Conhecimentos prévios

Recomenda-se que o aluno possua conhecimentos avançados em operação de

servidores Linux em linha de comando, bem como servidores Windows.

Conhecimentos básicos em segurança da informação.

Noções básicas de processamento de arquivos-texto, expressões regulares e

programação.

Investimento

R$ 2.000,00

Programa do curso

Introdução à gestão de logs

Arquitetura e instalação do Graylog

Usuários, papéis e integração com sistemas externos

Coleta e ingestão de logs

Expressões regulares, padrões GROK e filtros

Pipelines de processamento e lookup tables

Plugins, Content Packs e geolocalização de informações

Pesquisando registros

Configuração de alertas e dashboards

Procedimentos de manutenção, backup e atualização

esr.rnp.br/seg35 Correlacionamento de eventos com Graylog (SEG35) CUR-
SEG35-0001-22
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  Segurança   Investimento

  Correlacionamento de eventos com Graylog

   (SEG35)

  R$ 2.000,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

esr.rnp.br/cursos Investimento EME-INV-0001-22
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2022.
Senhor Diretor,
Tratam os presentes autos de solicitação da Secretaria de

Tecnologia da Informação, visando a participação de servidores
daquela unidade no Curso Correlacionamento de eventos com
Graylog promovido pela Escola Superior de Redes da RNP.

Efetivada a instrução da demanda, conforme Informação
1005 1019614, encaminhamos os autos à apreciação de Vossa
Senhoria, sugerindo, com base no artigo 10 da Res. TRE/AL
nº 15.787/2017, o seu encaminhamento à Assessoria Jurídica/DG
para análise e emissão de parecer técnico sobre a legalidade da
contratação em tela.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIELA FONSECA DE MELO BRITTO,
Secretária Substituta, em 04/03/2022, às 10:08, 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
1021103 e o código CRC E503D4BB.

0001385-10.2022.6.02.8000 1021103v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de março de 2022.
Tratam os presentes autos de solicitação da

Secretaria de Tecnologia da Informação, visando a
participação de servidores daquela unidade no
Curso Correlacionamento de eventos com
Graylog promovido pela Escola Superior de Redes da RNP.

Preliminarmente à manifestação da Assessoria
Jurídica desta Diretoria-Geral, remeto os autos à SEIC, para
aferição da compatibilidade do preço constante na proposta
comercial (1020552). 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 07/03/2022, às 16:02, 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
1022086 e o código CRC 7DAB43CB.

0001385-10.2022.6.02.8000 1022086v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se da participação de membro da Equipe de

Tratamento de Incidentes de Redes Computacionais - ETIR no
curso Correlacionamento de eventos com Graylog (SEG35),
conforme demanda anunciada em Despacho STI (1017152).

Vieram os autos para aferição da compatibilidade
do preço ofertado pela empresa, no montante de R$ 2.000,00
(dois mil reais), conforme proposta presente no
evento 1020552.

Para tanto, com amparo no inciso II, artigo 7º da IN
SEGES nº 73/2020, após verificação da tabela de preços
praticados pela futura contratada em sua página
eletrônica, https://esr.rnp.br/cursos/correlacionamento-de-
eventos-com-graylog-seg35/, registramos que o preço ofertado
à Administração é condizente com o praticado por ela no
mercado.

Foram juntadas aos autos certidões de regularidade
fiscal e tributária da empresa, consulta ao CADIN, consulta ao
TCU e Declaração de Inexistência de Nepotismo -
 1020130 e 1023008.

Desta forma, sugerimos, s.m.j., a contratação
direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25,
Caput da Lei nº 8.666/93 com a empresa REDE NACIONAL DE
ENSINO E PESQUISA - RNP, inscrita no CNPJ nº
03.508.097/0001-36, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil
reais).

 
À deliberação superior.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 08/03/2022, às 14:05, 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
1022995 e o código CRC 15446077.

0001385-10.2022.6.02.8000 1022995v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.508.097/0001-36 DUNS®: 921566055
Razão Social: REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/09/2022
Natureza Jurídica: ASSOCIAÇÃO PRIVADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 28/06/2022
FGTS 26/03/2022
Trabalhista Validade: 28/08/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/04/2022
Receita Municipal Validade: 29/04/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 08/03/2022 14:02 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

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

DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1022995, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 08/03/2022, às 18:15, 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
1023393 e o código CRC 8BBB6F19.

0001385-10.2022.6.02.8000 1023393v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2022.
Aferida a compatbilidade do preço ofertado para a

ação de capacitação, na forma aferida pla SEIC
(doc. 1022995), remeto os autos à AJ-DG, para análise de
conformiade jurídica da proposição de contratação direta
assinalada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/03/2022, às 01:27, 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
1023521 e o código CRC 6575FA3B.

0001385-10.2022.6.02.8000 1023521v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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PROCESSO : 0001385-10.2022.6.02.8000
INTERESSADO : EQUIPE DE TRATAMENTO E RESPOSTA A INCIDENTES DE REDES COMPUTACIONAIS
ASSUNTO : ANÁLISE CONTRATAÇÃO DIRETA. CAPACITAÇÃO.

 

Parecer nº 249 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Tratam os autos de pretensão de contratação da

Empresa REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA -
RNP, inscrita no CNPJ sob o nº 03.508.097/0001-36, para
ministrar o Curso "Correlacionamento de eventos com
Graylog (SEG35)", com carga horária de 40 horas, no período
de 30/05 a 10/07/2022, pelo montante de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) por participante, para 5 (cinco) participantes,
totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser realizado na
modalidade online em tempo real, destinado à participação da
Equipe de Tratamento de Incidentes de Redes
Computacionais - ETIR e do servidor Leonardo Luiz dos
Santos Pereira, da ACSEG, de acordo com a proposta ora
anexada no evento SEI nº 1020552.

 
2. DO PROCEDIMENTO 
 
Os autos foram inaugurados com proposta de

capacitação apresentada pela ETIR, nos termos do Despacho
1014867, sugerindo a participação do público alvo interno dos
membros da ETIR.

 
Em trâmite de instrução, a Seção de Recrutamento,

Avaliação e Capacitação Funcional (SRACF) informou, no
evento SEI n° 1019614, que a presente ação encontra-
se prevista para os servidores indicados, no Plano Anual de
Capacitação/2022 - PAC/2022, objeto dos autos SEI
nº 0006405-16.2021.6.02.8000.

 
A SRACF esclareceu, ainda, que há orçamento na

Ação de Capacitação de Recursos Humanos para atender à
despesa com a inscrição do servidor.

 
Constam dos autos:
 

- Consulta ao SICAF (1023008);
- CADIN (1020130);
- CEIS (1020130); e
- Declaração Negativa de Prática de
Nepotismo (1020130).

 
A compatibilidade do preço ofertado foi atestada

pela Seção de Instrução de Contratações, por meio
do Despacho SEIC 1022995, que, com amparo no inciso II
do artigo 7º da IN SEGES nº 73/2020, após verificação da
tabela de preços praticados pela futura contratada em sua
página eletrônica, https://esr.rnp.br/turma/administracao-de-
sistemas-linux-ead-3000/, registrou que o preço ofertado à

Parecer 249 (1025245)         SEI 0001385-10.2022.6.02.8000 / pg. 37

https://esr.rnp.br/turma/administracao-de-sistemas-linux-ead-3000/


Administração é condizente com o praticado pelo mercado,
sugerindo, por fim, a contratação direta, por inexigibilidade
de licitação, nos termos do caput do art. 25 da Lei nº
8.666/93.

 
Eis uma apertada síntese dos fatos contidos nos

autos.  
 
Reservando a análise das nuanças técnicas e

financeiras às unidades competentes, passamos a opinar
quanto aos aspectos jurídicos.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
De relevo gizar que o novel dispositivo legal revoga

a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da data de
sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência."

 
À vista de toda instrução precedente, há que se

registrar tal opção no Termo de Reconhecimento da
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Inexigibilidade de Licitação. 
 
Dessa forma, prossegue-se na análise

da contratação direta, quanto ao aspecto da legalidade, na
conformidade com o iter estabelecido no  Art. 4º, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 (Normas de
contratação), sabendo-se que as contratações que tenham por
objeto a realização de cursos, treinamentos, capacitação e
especializações de servidores públicos podem ser
formalizadas por intermédio de contratação direta por
inexigibilidade de licitação, com fulcro nos artigos 13 e 25 da
Lei n° 8.666, de 1993, que assim dispõem: 

"Art. 13. Para os fins desta Lei,
consideram-se serviços técnicos
profissionais especializados os trabalhos
relativos a:
(...)
VI - treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal;"
(...)
 
"Art. 25. É inexigível a licitação quando
houver inviabilidade de competição, em
especial:
(.. ) 
II - para a contratação de serviços
técnicos enumerados no art. 13 desta Lei,
de natureza singular, com profissionais
ou empresas de notória especialização,
vedada a inexigibilidade para serviços de
publicidade e divulgação;
(...)
§ 1º Considera-se de notória
especialização o profissional ou empresa
cujo conceito no campo de sua
especialidade, decorrente de desempenho
anterior, estudos, experiências,
publicações, organização, aparelhamento,
equipe técnica, ou de outros requisitos
relacionados com suas atividades, permita
inferir que o seu trabalho é essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à
plena satisfação do objeto do contrato."

 
 Quanto à temática do enquadramento legal, o

Tribunal de Contas da União fixou o entendimento de que é
viável a inexigibilidade de licitação para contratações de tal
jaez, tal como consta na Decisão nº 439/1998 - Plenário,
  Acórdão nº 1.089/2003 - Plenário e Acórdão nº 654/2004 - 2ª
Câmara, entre outras, fulcrado no fato de que a natureza
dessas contratações não possibilita uma seleção dos
particulares segundo critérios objetivos, devendo a
 Administração demonstrar a singularidade do objeto a ser
executado e a notoriedade da instituição a ser contratada
(Acórdão nº 2176/2012 - Plenário), em face do que dispõe
o inciso II, do art. 25, da Lei de Licitações, sem olvidar de que
a singularidade do objeto a ser prestado, na ensinança de
Marçal Justen Filho, "deve ser entendida como uma
característica especial de algumas contratações de serviços
técnicos especializados. (...) singular é a natureza do serviço,
não o número de pessoas capacitadas a executá-
lo".  (Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. 12a Edição. São Paulo: Dialética,
2008, p. 350.)

                    Nesse sentido,  a Orientação Normativa de nº 18,
de 1º de abril de 2009, da Advocacia-Geral da União - AGU
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previa:
 

"EMENTA: Contrata-se por inexigibilidade
de licitação com fundamento no art. 25,
inc. II, da Lei nº 8.666, de 1993,
conferencistas para ministrar cursos para
treinamento e aperfeiçoamento, ou a
inscrição em cursos abertos, desde que
caracterizada a singularidade do objeto e
verificado tratar-se de notório
especialista."

 
Entretanto, a PORTARIA AGU nº 382, DE 21 DE

DEZEMBRO DE 2018 alterou a Orientação Normativa nº 18,
de 1º de abril de 2009 e ampliou a opção de enquadramento: 

 
"Art. 1º A Orientação Normativa nº 18, de
1º de abril de 2009, de caráter obrigatório
a todos os órgãos jurídicos enumerados
nos arts. 2º e 17 da Lei Complementar nº
73, de 10 de fevereiro de 1993, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"CONTRATA-SE POR INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO NO
ART. 25, CAPUT OU INCISO II, DA LEI
N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993,
PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS PARA
MINISTRAR CURSOS FECHADOS PARA
TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL OU A INSCRIÇÃO EM
CURSOS ABERTOS.
O ART. 25,CAPUT, COMO
FUNDAMENTO, IMPÕE A
CONSTATAÇÃO DA INVIABILIDADE DE
COMPETIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
CRITÉRIO OBJETIVO DE SELEÇÃO OU
POR EXCLUSIVIDADE DO OBJETO
PERSEGUIDO PELA ADMINISTRAÇÃO,
MEDIANTE ROBUSTA INSTRUÇÃO DOS
AUTOS DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO, SEM PREJUÍZO DA
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AINDA
MAIORES POR PARTE DOS ÓRGÃOS
COMPETENTES.
A MOTIVAÇÃO LEGAL COM BASE NO
ART. 25, INCISO II, DA LEI N° 8.666, DE
1993, EXIGE A IDENTIFICAÇÃO DOS
REQUISITOS DA NOTÓRIA
ESPECIALIZAÇÃO E DA
SINGULARIDADE DO CURSO.
INDEXAÇÃO: TREINAMENTO E
APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL.
CONTRATAÇÃO. PESSOAS NATURAIS E
JURÍDICAS. CURSOS FECHADOS OU
INSCRIÇÃO EM CURSOS ABERTOS.
REFERÊNCIA: Parecer nº
97/2017/DECOR/CGU/AGU; Parecer nº
98/2017/DECOR/CGU/AGU; e, Despacho
nº 976/2018/GAB/CGU/AGU; art. 25,caput
e inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993."(NR) (grifos nossos)

 
Diante do exposto, o enquadramento da

inexigibilidade de licitação, utilizando-se como fundamento
legal o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, parece, s.m.j.,
adequado para o caso ora analisado, uma vez que se constata
a inviabilidade de competição por ausência de critério
objetivo de seleção, conforme instrução contida nos autos.   
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                      Registre-se também que, em sede
de inexigibilidade de licitação, é imperiosa a justificativa
acerca do valor da contratação, a teor do § 2º do art. 25 da Lei
nº 8.666/93, devendo a Administração certificar que
a  proposta de preços da empresa demonstra-se compatível
com os preços praticados no mercado, vale dizer,
trazendo aos autos a necessária justificativa de preço, na
exata inteligência do comando contido no inciso III, do Art.
26, da Lei nº 8.666/93:  

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§
2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei
deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para a eficácia dos atos.          
Parágrafo único. O processo de dispensa,
de inexigibilidade ou de retardamento,
previsto neste artigo, será instruído, no
que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial
ou calamitosa que justifique a dispensa,
quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;
III - justificativa do preço;
IV - documento de aprovação dos projetos
de pesquisa aos quais os bens serão
alocados."
 

Acerca do tema, cite-se a Orientação Normativa
AGU nº 17, de 01 abril de 2009, com redação renovada
em  2011:

 
"A RAZOABILIDADE DO VALOR DAS
CONTRATAÇÕES DECORRENTES DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PODERÁ SER AFERIDA POR MEIO DA
COMPARAÇÃO DA PROPOSTA
APRESENTADA COM OS PREÇOS
PRATICADOS PELA FUTURA
CONTRATADA JUNTO A OUTROS
ENTES PÚBLICOS E/OU PRIVADOS,
OU OUTROS MEIOS IGUALMENTE
IDÔNEOS."
"FUNDAMENTAÇÃO DA ON 17/2011
A redação anterior da ON/AGU 17/2009
anotava a obrigatoriedade da justificativa
de preço do objeto nas contratações
diretas. Não há controvérsia a esse
respeito, posto que requisito legalmente
exigido pela Lei de Licitações e
Contratações (art. 26, parágrafo único,
inc. III), que comina inclusive a
responsabilidade solidária de todos os
participantes nos casos de
superfaturamento de preços (§ 2º do art.
25).
A justificativa do preço nas contratações
diretas por inexigibilidade de licitação,
fundamentada na existência de
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fornecedor exclusivo, não pode ser
realizada à luz de propostas de outros
fornecedores ou prestadores. Se
inexigível o certame, o proponente que
detém a exclusividade é o único a atender
as necessidades do órgão ou entidade
contratante. Destarte, a justificativa há de
fazer-se presumivelmente de acordo com
os preços cobrados pelo fornecedor ou
prestador exclusivo em contratos
firmados com outras pessoas físicas ou
jurídicas. É a demonstração da
compatibilidade dos preços praticados
pela própria empresa contratada que deve
constar dos autos.
Ainda, não raro, os contratos da empresa
que detém exclusividade com outras
pessoas físicas ou jurídicas envolvem
questões de sigilo, e então esta não pode
revelar o preço praticado. Da mesma
forma, ainda que não exista o dever de
sigilo, pode-se no máximo solicitar à
empresa que revele tal informação, mas
não há obrigação legal para tanto. Assim,
sendo o objeto do contrato necessário
para o ente público, a restrição da forma
de comprovação poderia levar a um
impasse, inviabilizando uma contratação
necessária ao interesse público.
Por conta disso, previu-se na nova
redação uma orientação genérica, “ou
outros meios igualmente idôneos”,
justamente para permitir que a
Administração demonstre a razoabilidade
do preço pela forma que estiver ao seu
alcance, em vista do disposto no
parágrafo único, inciso III, do art. 26, da
Lei nº 8.666/93.
Os atos que antecedem qualquer hipótese
de contratação direta não recebem um
tratamento diferenciado, nem
simplificador, daqueles que precedem a
contratação mediante o procedimento
licitatório. O agente público está obrigado
a seguir um procedimento administrativo
destinado a assegurar a prevalência dos
princípios jurídicos fundamentais
aplicáveis a toda contratação pública.
Permanece o dever de buscar e
concretizar a melhor contratação
possível.
A contratação direta não significa
eliminação do dever de demonstrar a
regularidade da despesa, prevista no art.
113 da Lei Geral de Licitações. Todos os
meios possíveis e idôneos devem ser
considerados pelo agente público para
demonstrar que o preço cobrado do
fornecedor exclusivo é razoável. Cumpre-
se, assim, o princípio administrativo da
motivação necessária e confere-se
segurança ao negócio jurídico que se
formalizará, sobretudo em relação à
norma do art. 113 da Lei nº 8.666/93, que
determina incumbir aos órgãos e
entidades públicos a demonstração da
legalidade e regularidade da despesa e da
execução, clara inversão do ônus
probatório que afeta a presunção de
legalidade e legitimidade atribuída aos
atos administrativos em geral. Pelo
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exposto, o presente enunciado mantém o
objetivo de aclarar a forma de
apresentação dessa justificativa, com
aprimoramentos." 
 

Dessa forma, não obstante eventuais dificuldades
de cotejar preços de fornecedores distintos, visto que a
diferença no serviço inviabiliza uma base para aferi-los,
cabe à Administração certificar-se de que o preço seja
compatível com o praticado no mercado, inclusive com outros
contratos firmados no âmbito do próprio órgão e da
Administração em geral, e sempre que possível, devem ser
juntados aos autos três orçamentos distintos referentes ao
serviço a ser contratado (Decisão nº 955/2002 - Plenário,
DOU de 13/8/2002; Acórdão nº 980/2005 - Plenário, DOU de
22/7/2005; Acórdão nº 1945/2006 - Plenário, DOU de
20/10/2006; e Acórdão nº 1547/2007 - Plenário, DOU de
10/8/2007).

 
Por oportuno, vale lembrar que o TCU determina,

de forma contundente, seja no processo de inexigibilidade,
seja no de dispensa, que seja circunstanciadamente
justificada a escolha do fornecedor, bem como demonstrada a
adequabilidade dos preços, neste último caso com efetiva
comparação com os preços de mercado e sempre com a
juntada de parecer de técnico responsável atestando tanto a
inexigibilidade quanto à adequação dos preços.

 
4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
Segue lista de verificação exigida no Anexo X

da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamenta a obrigatoriedade do
uso de listas de verificação dos procedimentos de
contratações de bens e serviços no âmbito do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

 
ANEXO X - Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de
cursos de atualização, capacitação e/ou desenvolvimento deverá ser
verificada pela Assessoria Jurídica da Direção-Geral, de acordo com o
regulamento.

 

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1
Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente
justificado?

X  1014867

2
É possível afirmar que é singular a
necessidade pública que demanda a
contratação do curso?

  X  

3

A justificativa apresentada é
pertinente (detecção da necessidade
e especificação do objeto,
observando a eficiência, eficácia,
efetividade das ações do órgão)?

X  1014867

4

A inviabilidade de competição teve
sua origem na contratação do
serviço técnico de treinamento e
aperfeiçoamento de pessoal (art. 25,
II da Lei nº 8.666/93):

 X  

5
O procedimento está instruído com o
detalhamento do conteúdo do curso
requerido?

X  1020552

6

O conteúdo do curso atende
adequadamente à necessidade
pública identificada pelo
demandante da contratação e/ou

X  1020552
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destinatário dos conhecimentos?

7
O procedimento está instruído com
currículo detalhado do(s)
instrutor(es) do curso?

 X  

8

É possível afirmar que é
notoriamente reconhecido no
mercado o fornecedor do curso
selecionado? Há elementos que
fundamentam o reconhecimento da
alegada notoriedade pelo
demandante da contratação e/ou
pelo destinatário dos
conhecimentos?

 X  

9

Existe na localidade sede do órgão,
algum outro fornecedor do conteúdo
do curso selecionado e que tenha
previsão de realizar curso idêntico
ou similar nos próximos meses (no
caso de evento fora do Estado)?

N/A  Não consta
dos autos

10

Foi verificada pela CODES a relação
de compatibilidade entre o objeto da
futura contratação e as atribuições
do(s) destinatário(s) dos
conhecimentos?

X  1019614

11
Houve a devida reserva de crédito
orçamentário ou a confirmação de
que há recurso disponível pela
unidade competente?

X  1019614

12

A proposta de preços demonstra-se
compativel com os preços praticados
no mercado, considerando,
sobretudo, o subsídio de
fornecimento ou prestação de
serviços para outros órgãos (notas
fiscais, faturas, notas de empenho)
constantes do respectivo processo
administrativo?

X  1022995

13 A proposta de preço encontra-se
dentro do prazo de validade? X  1020552

14
Consta o domicílio bancário,
indicado pelo credor, na proposta ou
em documento separado?

X  1020552

15

Consta nos autos declaração
necessária à comprovação da
observância ao que prescreve o
inciso V, do Art. 2º, da Res. CNJ nº
7/2015, com redação dada pela Res.
CNJ nº 229/2016?
“Art. 2º Constituem práticas de
nepotismo, dentre outras: (…)
V – a contratação, em casos
excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de
pessoa jurídica da qual sejam sócios
cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, dos
respectivos membros ou juízes
vinculados, ou servidor investido em
cargo de direção e de
assessoramento; (Redação dada pela
Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

X  1020130

16 O valor da contratação exige a
publicação na imprensa oficial?  X  

Regularidade fiscal e trabalhista

A empresa apresentou prova de
cadastro no SICAF com os seus
dados relativos à regularidade fiscal
válidos?

X  1023008
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1. FGTS X  1023008

2. INSS X  1023008

3. Receita Federal X  1023008

4. Tributos Estaduais e Municipais
(quando exigido) X  1023008

5. Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas X  1023008

18 Consta consulta ao CADIN? X  1020130

19

Consta nos autos a consulta acerca
da existência de registros
impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da
Transparência?

X  1020130

 
5. CONCLUSÃO
 
Assim, em face da regularidade jurídica

apresentada nos autos, esta Assessoria Jurídica, nos termos
do inciso X do art. 4º, da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017
(Normas de Contratação), opina favoravelmente à contratação
direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos do art.
25, caput, da Lei nº 8.666/93, da Empresa REDE NACIONAL
DE ENSINO E PESQUISA - RNP,  inscrita no CNPJ sob o nº
03.508.097/0001-36, para ministrar o Curso
"Correlacionamento de eventos com Graylog (SEG35)", com
carga horária de 40 horas, no período de 30/05 a 10/07/2022,
no montante de total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para os
5 (cinco) participantes denominados no evento SEI n°
1018510, a ser realizado na modalidade online em tempo real,
destinado à participação da Equipe de Tratamento de
Incidentes de Redes Computacionais - ETIR e do servidor
Leonardo Luiz dos Santos Pereira, da ACSEG, de acordo com
a proposta ora anexada no evento SEI nº 1020552.

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar a opção do art.
191 da Lei nº 14.133/2021, (nova) Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, no Termo de Inexigibilidade de
Licitação.

 
À deliberação superior do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
11/03/2022, às 12:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 11/03/2022, às 12:23, 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
1025245 e o código CRC 11F575B2.
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