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

 

REQUERIMENTO

 
À COMAP

Senhora Coordenadora,

 

 

É do conhecimento de Vossa Senhoria a necessidade desta Seção de manter-se
atualizada com relação aos diversos aspectos que envolvem as licitações públicas,
principalmente se considerarmos que publicada a nova Lei de Licitações (Lei
14.133/2021), que passará a ser utilizada  na elaboração de nossos editais.

 

Considerando a necessidade constante de aperfeiçoamento e atualização dos
servidores, mormente agora, tal capacitação deve ser colocada em primeiro plano,
objetivando o aprimoramento da qualidade dos serviços desenvolvidos pela SLC.

 

Neste sentido, informo que será realizado pela empresa ZÊNITE, no período de 30 de
maio a 03 de junho de 2022, por transmissão online, o curso "Temas em destaque das
principais alterações da Lei nº 14.133/2021 nas licitações e nos contratos".

 

Com base nas razões acima aduzidas, solicito a inscrição desta servidora, Ingrid Pereira
de Lima Araujo, lotada nesta SLC, para participar do Curso já mencionado, visando a
otimização da qualidade dos trabalhos desenvolvidos, acarretando diretamente na
melhoria dos serviços prestados pela Administração deste Regional.

 

Por fim, encaminho o presente com a solicitação em tela, acompanhado das
informações necessárias, para análise e deliberação superior.
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 03/05/2022, às 14:25, 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
1057371 e o código CRC 786EB96E.
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CURSO 2 – Temas em
destaque das principais
alterações da Lei nº
14.133/2021 nas licitações e
nos contratos

30 de maio a 03 de junho

O QUE MUDOU COM
A NOVA LEI DE
LICITAÇÕES?

A nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133/2021, está em vigor!

Trata-se de um novo marco legal das licitações e dos contratos.
São muitas e profundas alterações, originando novas polêmicas e
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Anadricea Vicente de
Almeida

várias controvérsias. O tempo de convivência entre os dois
regimes está passando rapidamente, e, em breve, ocorrerá a
virada de chave para o regime novo, com a revogação da Lei nº
8.666/1993 e da Lei do Pregão.

Para o Curso 2 “O que mudou”, selecionamos assuntos
relacionados com o planejamento, o julgamento e a fase
contratual. Se você já participou do Curso 1, vale seguir com os
estudos de novos temas. Se você não teve essa oportunidade,
não tem problema. Comece aqui, pois são temas do dia a dia de
quem conduz as contratações públicas.

Um expressivo número de servidores já foram capacitados
com a excelência Zênite em cursos sobre as alterações e
novidades da nova Lei de Licitações. Mais do que nunca,
conte com a Zênite ao seu lado! Estamos juntos na
capacitação e formação dos servidores responsáveis pelas
contratações e na produção de informações e conteúdos
seguros para a interpretação e a aplicação da Lei nº
14.133/2021 e seus atos regulamentares!

CONFIRA O CONVITE DA PROFESSORA:
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DESTAQUES DO CONTEÚDO

Convivência dos regimes da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021

Desa�os relacionados às regulamentações da Lei nº 14.133/2021

CONHECER a nova Lei para aplicar de modo seguro
o novo regime das contratações públicas.

DOMINAR polêmicas e controvérsias relacionadas
ao planejamento e julgamento das licitações e à
execução dos contratos administrativos.

DISCUTIR os entendimentos do TCU e do Judiciário
que podem guiar a interpretação e a aplicação da
nova Lei.

COMPREENDER as novidades e as alterações nas
licitações e nos contratos com grandes especialistas
no assunto.

ESTA CAPACITAÇÃO PERMITIRÁ A VOCÊ:

PROGRAMAÇÃO / PROFESSORES / CONTEÚDO / INVESTIMENTO / PROPOSTA / INSCREVA-SE
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Agentes responsáveis e vedações

Impedimentos aos licitantes e contratados

Fase preparatória/planejamento – Etapas e documentos

ETP e TR – Conteúdo e importância

Pesquisa de preços e a IN nº 65/2021

Sistema de Registro de Preços (SRP)

Especi�cidades das contratações de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra

Especi�cidades das contratações de obras e serviços de engenharia e a matriz de
alocação de riscos

INTERESSADO?

QUEM DEVE PARTICIPAR?
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AGENTE DE
CONTRATAÇÃO

 

PREGOEIROS

 

EQUIPE DE APOIO

 

DPTO. DE
COMPRAS

FISCAIS E
GESTORES DE
CONTRATOS

 

AUDITORES

 

ADVOGADOS

 

ASSESSORES E
PROCURADORES

JURÍDICOS

CONTROLES
INTERNO E
EXTERNO

 

AGENTES
PÚBLICOS 

ENVOLVIDOS NAS
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

PROGRAMAÇÃO
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REALIZAÇÃO

30 de
Maio a 
03 de
Junho 
2022

CARGA 
HORÁRIA

20 horas

HORÁRIOS

14h às
18h

Sendo aprox.
3h de

apresentação
e até 1h para

responder
perguntas. 

(Total de 5
aulas de 04

horas diárias.)

REPLAY

As aulas
poderão

ser
assistidas
por até 7
dias após

sua
realização.

CONHEÇA OS PROFESSORES:

ANADRICEA VICENTE DE ALMEIDA 
 
Advogada, consultora jurídica e palestrante na
área de licitações e contratos. Especialista em
Direito Administrativo pela Faculdade de Direito
de Curitiba e MBA em Gestão Estratégica de
Empresas pela ISAE/FGV. Vice-Presidente Executiva
da Zênite, integra a Supervisão do Serviço de
Consultoria Zênite e a Equipe de Coordenação
Editorial das soluções eletrônicas Zênite. Autora de
diversos artigos jurídicos.
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JOSÉ ANACLETO ABDUCH SANTOS 
 
Procurador do Estado do Paraná. Advogado
especialista em contratações públicas. Mestre e
doutor em Direito Administrativo pela UFPR.
Professor de Direito Administrativo do Centro
Universitário Curitiba (UniCuritiba). Exerceu cargos
e funções de Diretor-Geral da Procuradoria-Geral
de Estado do Paraná; Procurador-Geral do Estado
Substituto; Coordenador do Curso de Graduação
em Administração Pública da UniBrasil; Presidente
dos Conselhos de Administração e Fiscal da
Paranaprevidência; e Presidente de Comissões
Especiais e Permanentes de Licitação no Estado do
Paraná. Membro das Comissões de Gestão Pública
e Infraestrutura da OAB/PR e da Comissão Especial
de Direito Administrativo da OAB Federal. Autor
das obras Contratos administrativos: formação e
controle interno da execução – com
particularidades dos contratos de obras e serviços
de engenharia e prestação de serviços
terceirizados; Contratos de concessão de serviços
públicos: equilíbrio econômico-�nanceiro; e
Licitações e o Estatuto da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte. Coautor das obras
Comentários à Lei nº 12.846/2013: Lei
Anticorrupção; e Lei das Estatais: comentários ao
regime jurídico licitatório e contratual da Lei nº
13.303/2016. Autor de vários artigos jurídicos.

RICARDO ALEXANDRE SAMPAIO 
 
Advogado. Consultor na área de licitações e
contratos. Foi Diretor Técnico da Consultoria
Zênite. Integrante da Equipe de Redação das
Soluções Zênite e da Equipe de Consultores
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Zênite. Colaborador da obra Lei de licitações e
contratos anotada (6. ed. Zênite, 2005). Autor de
diversos artigos jurídicos.

RODRIGO VISSOTTO JUNKES 
 
Advogado. Doutorando em Direito pela UBA.
Mestre em Gestão de Políticas Públicas pela
UNIVALI. Especialista em Direito Administrativo e
em Direito Civil. Consultor na área de licitações e
contratos. Integrante da Equipe de Consultores
Zênite. Participante do Observatório Nacional de
Políticas Públicas e de cursos no Banco
Interamericano de Desenvolvimento.

SOLANGE AFONSO DE LIMA 
 
Mestre em Direito Econômico e Socioambiental
pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
Advogada e consultora jurídica na área de
licitações e contratos há mais de vinte anos.
Integrante da Equipe de Consultores Zênite.
Professora do Curso de Especialização em
Licitações e Contratos Administrativos da
Unibrasil. Autora de diversos artigos jurídicos.
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Computador: 
Processador i3 3Ghz Dual Core / 4GB RAM 
Internet de 10Mbps (de preferência por
cabo) 
Browser: 
Google Chrome, preferencialmente 
Banda ideal: 
Inbound participante: 3 Mbps

A transmissão dos cursos ocorre dentro do ambiente da
Zênite (www.zeniteonline.com.br). Para acessar a
plataforma do curso e os conteúdos disponibilizados, é
necessário que, em sua rede (privativa ou corporativa),
esteja liberada a reprodução de mídias streaming e
permitido o acesso aos domínios:
https://zeniteonline.com.br *.pluz.app; *.clickmeeting.com;
https://player.vimeo.com; *.vimeo.com; *.vimeocdn.com;
*.magisto.com; *.akamaized.net; *.cloudfront.net.

Para o bom o funcionamento da plataforma, recomendamos
as seguintes especificações técnicas mínimas:

IMPORTANTE: 
Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do recebimento da

transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada.

PLATAFORMA PRÓPRIA ZÊNITE PARA REALI
DO CURSO

DIFERENCIAIS DO ZÊNITE ONLIN

PROGRAMAÇÃO / PROFESSORES / CONTEÚDO / INVESTIMENTO / PROPOSTA / INSCREVA-SE
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INCLUI:

Lei Digital: Lei de licitações e contratos administrativos e
legislação correlata sobre contratação pública

Apostila digital específica do curso

Certificado

INVESTIMENTO 
R$ 2.810,00/PARTICIPANTE*

METODOLOGIA QUE PERMITE TROCA DE
CONHECIMENTO, ABORDAGEM PRÁTICA E U
TECNOLOGIA

PROFESSORES ESPECIALIZADOS

AULAS 100% AO VIVO

REPLAYS DISPONÍVEIS POR 7 DIAS

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS AO VIVO AO
DE CADA AULA

PROGRAMAÇÃO / PROFESSORES / CONTEÚDO / INVESTIMENTO / PROPOSTA / INSCREVA-SE
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* O certificado será enviado pelo e-mail indicado na inscrição até 15
dias após o término do curso (última aula). O percentual da frequência
que constará do certificado será calculado de acordo com presença
nas aulas on line (ao vivo) verificada pelo acesso pelo login e senha
no sistema por inscrição/aluno. 

* Cada senha de acesso à sala virtual dá direito a um único acesso e
certificação. A senha não deve ser compartilhada. 

* É vedada a captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu
compartilhamento por qualquer meio ou mídia. 

* A ZÊNITE reserva–se o direito de cancelar unilateralmente a
realização do curso ou ainda reagendar data/horários de realização
comprometendo–se a informar antecipadamente os inscritos, o que
não caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de
qualquer sanção, indenização ou reparação (material e moral).

PAGAMENTO
O pagamento da inscrição deve ser efetuado em nome Editora Casa 10
Ltda, CNPJ 08.598.186/0001-34, Inscrição Estadual: 904.488.13-54. 

PROGRAMAÇÃO / PROFESSORES / CONTEÚDO / INVESTIMENTO / PROPOSTA / INSCREVA-SE
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+   CONTEÚDO 
      Acesse o conteúdo completo do evento.

+   INDICAÇÃO 
      Conhece alguém a quem possa interessar?

+   PROPOSTA 
      Agilize o processo de contratação.

+   INSCRIÇÃO 
      Cadastre-se e reserve a sua vaga.

 
Envio de Nota de Empenho / Ordem de Serviço ou Autorização de
fornecimento, com posterior pagamento por meio de uma das contas
bancárias indicadas:

Banco do Brasil 
Ag. 3041-4 
c/c 81549-7

Banco Bradesco 
Ag. 2559 
c/c 28653-2

Caixa Econômica 
Ag. 1525-3 
c/c 0380-0

Banco Santander 
Ag. 3837 
c/c 130020731

OBSERVAÇÃO: Para o mercado privado, outras opções de pagamento
estarão disponíveis, como: 
 
Boleto / Transferência bancária / Depósito
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Zênite Fácil Notícias

Web Zênite Informações Gerais

Orientação Zênite Cotação Zênite

Zênite Fácil Sistema
S

PRODUTOS E SERVIÇOS

Próximos Eventos Galeria de fotos

Eventos já
realizados

Diferenciais

Cursos In Company

Leitura
complementar

CAPACITAÇÃO
Av. Sete de Setembro, 4698 – Batel 
Curitiba/PR – CEP: 80240-000 
Telefone: (41) 2109-8666 
WhatsApp: (41) 99643-4141 
E-mail: evento@zenite.com.br 
 

Site da Zênite

Contato

Trabalhe conosco

Zênite Atendimento
Personalizado (ZAP) NEWSLETTER Cadastre-se aqui!

Acompanhe o conteúdo especial da Zênite nas redes sociais!

Receba as novidades sobre capacitações e outros produtos Zênite
cadastrando seu email.
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DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2022.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Requerimento SLC, 1057371,

encaminho os presentes autos para análise e deliberação.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 03/05/2022, às 17:39, 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
1057850 e o código CRC 2D79C5DD.
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DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho COMAP (doc. 1057850), referente a solicitação
realizada pela Chefe da Seção de Licitações e Contratos,
mediante o requerimento SLC (doc. 1057371), quanto da
participação da servidora INGRID PEREIRA DE LIMA
ARAÚJO no curso: "Temas em destaque das principais
alterações da Lei nº 14.133/2021 nas licitações e nos
contratos", que será realizado no período de 30 de maio a 03
de junho de 2022, no formato on line em tempo real, mediante
as informações constantes no Anexo (doc. 1057407), pela
empresa ZÊNITE.

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, tendo em vista que o referido
curso não consta no planejamento de capacitação de 2022
(PAC de 2022) consolidado pela CODES/SGP.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/05/2022, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1059849 e o código CRC AE16C92C.

0004326-30.2022.6.02.8000 1059849v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2022.
 
Em atenção ao Despacho GSAD 1059849, faço

encaminhar o presente procedimento à Secretaria de Gestão
de Pessoas para, por sua unidade técnica competente,
promover a análise e devida instrução, com vistas a aferir a
viabilidade orçamentária da capacitação objeto dos autos.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 06/05/2022, às 14:14, 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
1060238 e o código CRC EC4465CD.

0004326-30.2022.6.02.8000 1060238v1
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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 maio de 2022.
À CODES/SRACF, para instrução.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 09/05/2022, às 16:31, 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
1061674 e o código CRC 18D6FF07.

0004326-30.2022.6.02.8000 1061674v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2700 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Tratam os presentes autos de solicitação da Chefe da

Seção de Licitações e Contratos da Informação, visando
sua participação no curso Temas em destaque das principais
alterações da Lei nº 14.133/2021 nas licitações e nos
contratos.  

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

EVENTO Temas em destaque das principais alterações da
Lei nº 14.133/2021 nas licitações e nos contratos

SERVIDORES
INDICADOS Ingrid Pereira de Lima Araújo

PERÍODO 30/05 a 03/06 de 2022

EMPRESA
PROPONENTE

Zênite entretanto, conforme consta nas
informações do curso 1057407 o pagamento deverá
ser efetuado em nome da Editora Casa 10 Ltda

LOCAL Online em tempo real

DESPESAS

 
Inscrição: R$2.810,00(dois mil oitocentos e dez
reais)
 

 
RESUMO/INSTRUÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO
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PREVISÃO NO
PAC/2022

A presente ação encontra-se prevista para
a servidora indicada, 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 a inscrição da servidora.

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

Anexamos SICAF,  CEIS e CADIN e estamos no
aguardo do envio da Declaração Negativa de
Nepotismo. Assim que recebermos iremos
juntar aos autos.

INSCRIÇÕES Não Realizada, aguardando autorização
superior.

CAPACITAÇÕES
REALIZADAS
PELO SERVIDOR
NO EXERCÍCIO

A servidora n ã o participou 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 11/05/2022, às 12:01, 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
1062530 e o código CRC 29055CF1.

0004326-30.2022.6.02.8000 1062530v11
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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: 08.598.186/0001-34 DUNS®: 898856316
Razão Social: EDITORA CASA 10 LTDA
Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/08/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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 31/10/2022
FGTS 26/05/2022
Trabalhista Validade: 31/10/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/05/2022
Receita Municipal Validade: 05/06/2022

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: 11/05/2022 11:32 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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03736944403Usuário:

11/05/2022 11:30:25Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

EDITORA CASA 10 LTDA Adimplente08598186

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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CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

08598186000134

Data da consulta: 11/05/2022 10:48:19 
Data da última atualização: 10/05/2022 18:00:04

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

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2022.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação da Chefe da Seção de

Licitações e Contratos objetivando sua participação no curso
"Temas em destaque das principais alterações da Lei nº
14.133/2021 nas licitações e nos contratos", a ser
realizado no período de 30/05 a 03/06/2022, na forma online
em tempo real.

Em sede de instrução, a CODES/SRACF, por meio
da Informação 2700 1062530, informou que a
presente ação encontra-se prevista para a servidora indicada,
no Plano Anual de Capacitação/2022 - PAC/2022.

Acrescentou que há verba suficiente na Ação de
Capacitação de Recursos Humanos para atender à despesa em
tela, no importe R$2.810,00(dois mil oitocentos e dez reais),
com a inscrição da servidora.

A Unidade Técnica consignou ainda que a Empresa
proponente, Zênite, solicitou que o pagamento fosse efetuado
em nome da Editora Casa 10 Ltda., conforme consta no
evento 1057407.

Efetivada a instrução da demanda, conforme
Informação 1062530, 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 KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 11/05/2022, às 16:47, 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
1063382 e o código CRC 2C9E56E2.

0004326-30.2022.6.02.8000 1063382v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2022.
 
À SEIC, para se pronunciar sobre a compatibilidade

de preço da capacitação objeto dos autos, como medida prévia
à análise da Assessoria Jurídica.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 11/05/2022, às 18:47, 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
1063781 e o código CRC F0889637.

0004326-30.2022.6.02.8000 1063781v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de maio de 2022.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de participação de servidor em curso

promovido pela empresa Zênite, "Temas em destaque das
principais alterações da Lei nº 14.133/2021 nas licitações e
nos contratos", que acontecerá no período de 30/05 a
03/06/2022, conforme requerimento presente no evento
1057371.

Vieram os autos a esta Seção de Instrução de
Contratações para verificação da compatibilidade do preço
proposto - Despacho GDG - 1063781, no montante de R$
2.810,00 (dois mil oitocentos e dez reais), conforme proposta
presente no evento 1064751.

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://www.zenite.com.br/eventos/zenite-online-
oque-mudou-curso02-licitacoes/, 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, consultas ao CADIN, consulta
ao TCU e Declaração de Inexistência de Nepotismo - 1063139,
1064952 e 1064944.

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 EDITORA CASA 10
LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.598.186/0001-34, no montante
de R$ 2.810,00 (dois mil oitocentos e dez reais).
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À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 13/05/2022, às 07:36, 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
1063867 e o código CRC 705F1392.

0004326-30.2022.6.02.8000 1063867v1
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Zênite On Line
O QUE MUDOU COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES? - Temas em destaque das principais

alterações da Lei nº 14.133/2021 nas licitações e nos contratos
30/05/2022 a 03/06/2022

CURITIBA, 11 de maio de 2022
Att: SUZANA DA SILVA NUNES - Fone: 8232213032
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS TRE

MACEIO - AL

Prezados Senhores,

Encaminhamos proposta para inscrição no Zênite On Line, para o curso: "O QUE MUDOU COM A NOVA LEI DE
LICITAÇÕES? - Temas em destaque das principais alterações da Lei nº 14.133/2021 nas licitações e nos contratos",
que será realizado com transmissão ao vivo, via internet, nos dias 30/05/2022 a 03/06/2022, carga horária de 20
horas.

Detalhes da Proposta
Participantes Pagantes: 001

Valor Unitário (Por Participante): R$  2810,00

Total de Pagantes: R$ 2.810,00

Total de Participantes: 001

TOTAL: R$ 2.810,00

A proposta inclui:

• Lei Digital: Lei de licitações e contratos administrativos e legislação correlata sobre contratação pública
• Apostila digital específica do Curso
• Certificado

Observações:

• O certificado será enviado para o e-mail indicado na inscrição em até 15 dias após o término do curso (última aula).
O percentual de frequência que constará no certificado será calculado de acordo com presença nas aulas on-line (ao
vivo), verificada pelo acesso de login e senha individualizados no sistema por inscrição/aluno.

• Cada senha de acesso à sala virtual dá direito a um único acesso e certificação. A senha é individual e não deve ser
compartilhada. O link de acesso à sala deve ser utilizado por meio de único browser (sendo recomendável o google
chrome).

• Por questão de segurança, a Zênite não tem controle ou guarda da senha que é gerada e enviada pela plataforma
de aula. No caso de perda ou extravio, deve ser mantido contato com a Zênite para geração de novo login e senha.

• É vedada a captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu compartilhamento por qualquer meio ou mídia.
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• A ZÊNITE reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso ou ainda reagendar data/horários
de realização comprometendo-se a informar antecipadamente os inscritos, o que não caracterizará infração
administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação (material e moral).

• Aos órgãos/entidades públicas serão aceitas apenas inscrições de servidores/empregados/agentes vinculados
diretamente à Administração Pública direta e indireta contratante.

• Havendo eventual queda na transmissão ou qualquer outra dificuldade de acesso ao curso em tempo real, o curso
ficará disponível para “replay” durante um período de 7 dias. Neste caso, o participante assistirá à gravação do curso
ou aula, não podendo interagir com os professores.

Para ver o conteúdo completo, conteúdo, professores e programação CLIQUE AQUI.

Após a confirmação da inscrição, a Zênite disponibilizará o link de acesso ao curso. O participante deverá entrar no
link de acesso, no dia e hora do curso, preenchendo o seu login e senha, quando então terá acesso ao ambiente
virtual do Curso.

Para o bom o funcionamento da plataforma, recomenda-se a utilização de equipamento com as seguintes
especificações:

Computador:
Processador i3 3Ghz Dual Core
4Gb RAM
Internet de 10 mbps (de preferência por cabo)
Browser:
Recomenda-se utilizar o Google Chrome
Banda ideal:
Inbound participante: 3 mbps

A transmissão dos cursos se dá dentro do ambiente da Zênite (www.zeniteonline.combr), sendo que para acessar a
plataforma do curso e os conteúdos disponibilizados, é necessário que sua rede (privativa ou corporativa) tenha
liberada a reprodução de mídias streaming e permita acesso aos domínios: https://zeniteonline.com.br *.pluz.app;
*.clickmeeting.com; https://player.vimeo.com; *.vimeo.com; *.vimeocdn.com; *.magisto.com; *.akamaized.net;
*.cloudfront.net

IMPORTANTE:

• Caso essas especificações não sejam atendidas, mesmo que possível assistir e participar do curso/aula, não
podemos garantir a plena qualidade de áudio e vídeo.

• Cada participante deve ser inscrito com um e-mail próprio, válido e acessível pelo mesmo. O e-mail informado no
ato da inscrição será utilizado para o envio dos dados de acesso à sala do curso. Assim, participantes diferentes não
devem ser inscritos com o mesmo e-mail, mesmo que sejam do mesmo órgão ou setor.

• Após participar da aula, ao fechar o ambiente virtual do curso, o clickmeeting, que é a plataforma que usamos para
a transmissão das aulas, direcionará o participante para a possibilidade de baixar o APP da clickmeeting. Solicitamos
ignorar esta mensagem e assistir o curso por meio do ambiente Zênite (zeniteonline.com.br)   que contempla todos
os recursos necessários para o curso on line, inclusive a aferição de presença. Caso o participante baixe o aplicativo e
assista o curso por meio do APP não será possível aferir o seu percentual de presença para fins de certificado.

O pagamento será efetuado em nome de  EDITORA CASA 10 LTDA, CNPJ: 08.598.186/0001-34 -  Av. Sete de
Setembro, 4698, 4º Andar - Batel - CURITIBA/PR, com o  envio de nota de empenho, autorização de
serviço/fornecimento ou similar, e posterior pagamento em uma das contas abaixo indicadas:

Dados Bancários:
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BANCO DO BRASIL:   Agência: 3041-4  |  Conta Corrente:  81549-7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL:   Agência: 1525-3  |  Conta Corrente:  380-0
SANTANDER:   Agência: 3837-  |  Conta Corrente:  13002073-1
BRADESCO:   Agência: 2559-3  |  Conta Corrente:  28653-2

A inscrição deverá ser realizada da seguinte forma:

- Preencher o formulário de inscrição disponível no portal http://www.zenite.com.br
- Enviar por e-mail cópia do documento de autorização de participação:

* Nota de empenho; ou
* Autorização de fornecimento; ou
* Documento padrão utilizado para posterior emissão de nota fiscal; ou
* Cópia de comprovante de depósito ou transferência bancária.

Observação: Para o mercado privado, estarão disponíveis outras opções de pagamento como:

* Boleto
* Transferência bancária
* Depósito

A inscrição será confirmada somente após o recebimento dos documentos acima citados, pelo e-mail
evento@zenite.com.br e desde que não haja pendência de pagamentos em atraso relativos a contratações
anteriores.

Obtenha a documentação da Zênite neste link DADOS CADASTRAIS, com a senha ZNT2109.

A CONTRATADA reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do curso, o que não caracterizará
infração administrativa ou civil, ficando isenta de qualquer sanção, indenização ou reparação (material e/ou moral),
comprometendo-se em informar antecipadamente à CONTRATANTE.

A Zênite reserva-se o direito de limitar o número de inscrições para determinado curso.

A Zênite não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes de interrupção dos serviços do provedor de
acesso à internet, nem pela interrupção dos serviços em casos de falta de fornecimento de energia elétrica,
incompatibilidade dos sistemas do participante ou qualquer ação de terceiros que impeçam a prestação de serviço ou
na ocorrência  de caso fortuito ou de força maior relacionados no Código Civil Brasileiro. Da mesma forma, não se
responsabiliza por dificuldade de acesso à plataforma do curso, inclusive no que diz respeito ao funcionamento e
qualidade da rede de internet do participante.

É expressamente proibida a gravação, cópia ou reprodução, por qualquer meio, do curso/aulas on line. O curso/aula é
protegido(a) por direitos autorais e direitos de imagem.

Esta proposta é válida até:  10/06/22

Maria Socorro de Oliveira
Consultora Comercial de Eventos
maria.oliveira@zenite.com.br
4121098666

EDITORA CASA 10 LTDA
Av. Sete de Setembro, 4698, 4º Andar - Batel - CURITIBA/PR

Fone: (41) 2109-8666
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AO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

DECLARAÇÃO 

 

A EDITORA CASA 10 LTDA, estabelecida à Avenida Sete de 

Setembro, 4.698, 4º andar, Batel, Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ sob o 

nº. 08.598.186/0001-34 e inscrição estadual nº 90448813-54, por intermédio 

de sua Procuradora, Alexandra Melek Lorenzetti, portadora do CPF nº. 

757.729.819-00 e RG nº. 1.918.570/SSP/SC, DECLARA, para os fins do 

disposto nos artigos 2º, inciso V, e 3º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 

Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução nº 09/2005, não ter 

sócios que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de 

cargos de direção e de chefia ou exercentes de função gratificada da mesma 

natureza ou, ainda, de magistrados vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral 

de Alagoas. 

Curitiba, 12 de maio de 2022. 

 

 

Alexandra Melek Lorenzetti 

Procuradora 
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 13/05/2022 07:34:48 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: EDITORA CASA 10 LTDA 
CNPJ: 08.598.186/0001-34 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de maio de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1063867, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 15/05/2022, às 14:59, 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
1065799 e o código CRC 16F57AE5.

0004326-30.2022.6.02.8000 1065799v1

Despacho COMAP 1065799         SEI 0004326-30.2022.6.02.8000 / pg. 37



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

DESPACHO

Maceió, 16 de maio de 2022.
Concluída a instrução a cargo da SEIC, nos termos

do Despacho 1063867, remeto os autos à Assessoria Jurídica,
para análise de conformidade legal da proposição de
contratação direta.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/05/2022, às 21:54, 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
1066690 e o código CRC 35815147.

0004326-30.2022.6.02.8000 1066690v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas nas abas
"Solicitações de Contratação", informações estas coletadas nestes
autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 17/05/2022, às 13:35, 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
1067045 e o código CRC BC3839EB.

0004326-30.2022.6.02.8000 1067045v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0004326-30.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SLC
ASSUNTO : ANÁLISE CONTRATAÇÃO DIRETA. CURSO ZÊNITE.

 

Parecer nº 583 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Trata o presente procedimento de pretensão

de contratação da Empresa Zênite, EDITORA CASA 10 LTDA,
inscrita no CNPJ nº 08.598.186/0001-34, no montante de R$
2.810,00 (dois mil oitocentos e dez reais), para ministrar a
capacitação "Temas em destaque das principais alterações da
Lei nº 14.133/2021 nas licitações e nos contratos", visando a
atualização com relação aos diversos aspectos que envolvem
as licitações públicas, principalmente se considerarmos que
publicada a nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), de 30/05
a 03/06/2022, com carga horária 20h, destinado a participação
da servidora Ingrid Pereira de Lima Araújo, conforme
Requerimento (1057371) e conforme a proposta constante do
evento SEI nº 1064751.

 
2. DO PROCEDIMENTO 
 
No evento 1062530 a SRACF informa que a

capacitação está prevista no PAC 2022, homologado por
conduto dos autos SEI 0006405-16.2021.6.02.8000, bem como
que existe disponibilidade orçamentária, na Ação de
Capacitação de Recursos Humanos, suficiente para custear
a contratação.

 
 Constam dos autos consulta ao CADIN, CEIS,

SICAF (1063139) e TCU (1064952). A declaração negativa de
prática de nepotismo consta em (1064944).

 
A compatibilidade do preço ofertado foi atestada

pela SEIC no Despacho 1063867, onde, por fim, sugere a
contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos
termos do Art. 25, Caput 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
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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
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
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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
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
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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.   

                      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
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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 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
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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 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).

 
Quanto a esse aspecto, a SEIC registrou (1063867)

que, 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://www.zenite.com.br/eventos/zenite-online-
oque-mudou-curso02-licitacoes/, o preço ofertado à
Administração é condizente com o praticado por ela no
mercado

 
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 ou pela Assessoria de Contas e
Apoio à Gestão, de acordo com o regulamento.

 

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1

Existe
pedido formal da
parte
interessada,
devidamente
justificado?

X  1057371

É
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2

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  1057371

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  1057407

6

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

X  1057407

7

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

X  1057407

8

É
possível afirmar
que é
notoriamente
reconhecido no
mercado o
fornecedor do
curso
selecionado? Há
elementos que
fundamentam o
reconhecimento
da alegada

 X  
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notoriedade pelo
demandante da
contratação e/ou
pelo destinatário
dos
conhecimentos?

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  
1057407
1062530

11

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

X  1062530

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  1063867

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

X  
 
1064751

14

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

X  1064751

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  1064944

16

O
valor da
contratação
exige a
publicação na
imprensa oficial?

 X  

Regularidade fiscal
e trabalhista Sim Não Evento/Obs.

Parecer 583 (1067283)         SEI 0004326-30.2022.6.02.8000 / pg. 48



17

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

X  1063139

1
FGTS X  1063139

2.
INSS X  1063139

3.
Receita Federal X  1063139

4.
Tributos
Estaduais e
Municipais
(quando exigido)

X  1063139

5.
Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

X  1063139

18
Consta

consulta ao
CADIN?

X  1063139

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  

 
 CEIS -

1063139
TCU -

1064952
 

 
5. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, não se verificando nenhuma

pendência, 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 Zênite, EDITORA CASA 10 LTDA,
inscrita no CNPJ nº 08.598.186/0001-34, para ministrar a
capacitação "Temas em destaque das principais alterações da
Lei nº 14.133/2021 nas licitações e nos contratos", visando a
atualização com relação aos diversos aspectos que envolvem
as licitações públicas, principalmente se considerarmos que
publicada a nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), de 30/05
a 03/06/2022, com carga horária 20h, no montante de R$
2.810,00 (dois mil oitocentos e dez reais), destinado a
participação da servidora Ingrid Pereira de Lima Araújo,
conforme Requerimento (1057371) e conforme a proposta
constante do evento SEI nº 1064751.
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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, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, no Termo de
Inexigibilidade de Licitação.

 
Após, à superior consideração do Senhor Diretor-

Geral. 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 17/05/2022, às 18:43, 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
1067283 e o código CRC 1A2D713B.

0004326-30.2022.6.02.8000 1067283v6
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CONCLUSÃO

Maceió, 18 de maio de 2022.
 Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos da pretensão de contratação da

Empresa Zênite, EDITORA CASA 10 LTDA, inscrita no CNPJ
nº 08.598.186/0001-34, no montante de R$ 2.810,00 (dois mil
oitocentos e dez reais), para ministrar a capacitação "Temas
em destaque das principais alterações da Lei nº 14.133/2021
nas licitações e nos contratos", por transmissão on line, no
período de 30/05 a 03/06/2022, com carga horária 20h,
destinado à participação da servidora Ingrid Pereira de Lima
Araújo, conforme Requerimento (1057371) e conforme a
proposta constante do evento SEI nº 1064751.

Tendo em vista a instrução produzida nos autos e
no pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-
Geral constante do Parecer 583 (1067283), que opinou
favoravelmente à contratação direta, por inexigibilidade de
licitação, nos termos do Art. 25, caput da Lei nº
8.666/93, tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo
Desembaragdor Presidente, para as providências de que trata
o art. 26 da Lei nº 8.666/93, ao tempo em que sugiro a
dispensa da publicação, com base no Acórdão TCU nº
1336/2006, Órgão Julgador: Pleno, Ministro Relator: Ubiratan
Aguiar, DOU 07/08/2006, vez que se trata de contratação cujo
limite não ultrapassa o valor fixado pelo art. 24, II, da Lei nº
8.666/93, com a atualização de valores aplicada pelo Decreto
nº 9.412, de 18 de junho de 2018.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 18/05/2022, às 16:01, 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
1068083 e o código CRC 2347E262.

0004326-30.2022.6.02.8000 1068083v1
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PROCESSO : 0004326-30.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Ingrid Pereira de Lima Araújo
ASSUNTO : Treinamento. Inexigibilidade de licitação. Participação de Servidor. Autorização

 

Decisão nº 1930 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 583/2022 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG (1067283), além de toda a instrução ora efetivada
nos autos, cujo teor aponta para a possibilidade da contratação direta
em foco, RATIFICO, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº
8.666/93, o reconhecimento de inexigibilidade de licitação, nos
moldes da Conclusão do Sr. Diretor-Geral (1068083).

Dessa forma, AUTORIZO a participação
da servidora INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, na
capacitação “Temas em destaque das principais alterações da Lei nº
14.133/2021 nas licitações e nos contratos”, com carga horária de 20
horas, no período de 30 de maio a 03 de junho 2022, por transmissão
on line, que será ministrada pela Empresa Zênite, EDITORA CASA 10
LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.598.186/0001-34, no montante de R$
2.810,00 (dois mil oitocentos e dez reais), conforme
proposta 1064751.

Outrossim, ACOLHO a sugestão do Sr. Diretor-Geral
e DISPENSO a publicação da presente inexigibilidade,
conforme Acórdão TCU nº 1336/2006, Órgão Julgador: Pleno,
Ministro Relator: Ubiratan Aguiar, DOU 07/08/2006, vez que se trata
de contratação cujo limite não ultrapassa o valor fixado pelo art. 24,
II, da Lei nº 8.666/93, com a atualização de valores aplicada pelo
Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018.   

Remetam-se os autos às Secretarias de Administração
e Gestão de Pessoas, para as providências de estilo.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/05/2022, às 20:45, 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
1068561 e o código CRC 27443067.

0004326-30.2022.6.02.8000 1068561v11
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DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2022.
À SEIC, para publicar no Portal da Transparência;

e, à COFIN, para emitir a respectiva nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/05/2022, às 09:54, 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
1068929 e o código CRC 9F21E5F1.

0004326-30.2022.6.02.8000 1068929v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2022.
À SGO, para emissão nota de empenho, nos termos

da Decisão 1930(1068561).

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 19/05/2022, às 14:21, 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
1069267 e o código CRC 01F6B17A.

0004326-30.2022.6.02.8000 1069267v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2022.
Remetam-se os autos à CODES/SRACF para as

proviências decorrentes da decisão 1930 1068561.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 19/05/2022, às 14:55, 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
1069343 e o código CRC CEA6E310.

0004326-30.2022.6.02.8000 1069343v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NOTA DE EMPENHO 305-2022; 2022RO000605.

Observação:

- DECISÃO DOC 1068561.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 19/05/2022, às 17:11, 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
1069555 e o código CRC FCB99097.
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DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2022.

À SAD

Sr. Secretário,

Diante da informação constante no evento (1069555), registro minha assinatura na
nota de empenho 2022NE305, remetendo para igual procedimento e posterior juntada
aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 19/05/2022, às 17:21, 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
1069671 e o código CRC EE7593F4.

0004326-30.2022.6.02.8000 1069671v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  19/05/2022 17:43
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 305

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167675 0100000000 339039 70390 AL CAPPAC

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

19/05/2022 Ordinário 0004326-30.2022.6.02 - 2.810,00

08.598.186/0001-34 EDITORA CASA 10 LTDA

2022NECT Capacitação - Curso sobre Temas em destaque das principais alterações da Lei nº 14.133/2021 nas
licitações e nos contratos, por transmissão on line.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

SETE DE SETEMBRO 4698 ANDAR 4 BATEL

CEP

80240-000

Município

CURITIBA PR

UF Telefone

(41)2109-8660

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

19/05/2022 17:43:03
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  19/05/2022 17:43
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 2.810,00

Total da Lista

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

001 2.810,00Capacitação - Curso sobre - Temas em destaque das principais
alterações da Lei nº 14.133/2021 nas licitações e nos contratos, por
transmissão on line para um(a) servidor(a), com carga horária de 20
horas. Condições, especificações, sanções, tudo conforme Decisão nº
1930 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES e proc 0004326-30.2022.6.02.8000 .

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

19/05/2022 Inclusão 1,00000 2.810,0000 2.810,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

19/05/2022 17:43:03

Gestor Financeiro

AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS

***.141.015-**

19/05/2022 17:21:43

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

19/05/2022 17:43:03
Operação
Alteração
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DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2022.
À SRACF, para remessa da nota de empenho (doc.

1069736) à promotora do evento e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/05/2022, às 17:53, 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
1069739 e o código CRC CEBCD750.

0004326-30.2022.6.02.8000 1069739v1
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CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas nas abas
"Solicitações de Contratação" e "Dispensas e Inexigibilidades",
informações estas coletadas nestes autos e atualizadas até a data de
hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 23/05/2022, às 11:39, 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
1071175 e o código CRC E21062B5.

0004326-30.2022.6.02.8000 1071175v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de maio de 2022.
Senhora Chefe da SLC,
 
Damos ciência de sua inscrição no curso online O que

mudou com a nova lei de licitações - Temas em destaque das
principais alterações da Lei nº 14.133/2021 nas licitações e
nos contratos, objeto dos autos,  que acontecerá de 30/05 a 03/06
de 2022. A empresa enviará para o seu e-mail funcional os dados de
acesso à plataforma.

Esclarecemos que, como a carga horária diária do curso é
de 4 horas, não será preciso complementar a carga horária diária de
trabalho (2h), durante os dias do curso. O abono do ponto, durante os
dias do evento, será feito após a empresa promotora confirmar a
frequência diária bem como fornecer o certificado de participação. 

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 23/05/2022, às 12:25, 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
1071188 e o código CRC 1164EE90.
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DESPACHO

Maceió, 23 de maio de 2022.
Ciente do Despacho SRACF 1071188.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 23/05/2022, às 12:45, 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
1071268 e o código CRC E6A788E6.
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DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2022.
Senhora Chefe da SLC,
 
Comunicamos o cancelamento do curso online O que

mudou com a nova lei de licitações - Temas em destaque das
principais alterações da Lei nº 14.133/2021 nas licitações e
nos contratos, objeto dos autos,  que iniciaria na data de hoje,
conforme mensagem eletrônica enviada pela empresa
promotora(1076923).

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 30/05/2022, às 12:57, 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
1076884 e o código CRC 77749390.
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De: Mychelle Pereira Mesquita <mychelle.mesquita@zenite.com.br>
Para: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>, Maria Socorro de Oliveira
<maria.oliveira@zenite.com.br>
CC: Ingrid Brêda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Data: 27/05/2022 01:23 PM
Assunto: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - 008530 - 182472
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Prezadas, boa tarde,
 
Espero que estejam bem!
 
Possuímos calendário de divulgação de nossos Cursos (Seminários abertos e o
sendo que a Zênite tem um compromisso reconhecido de realização destes evento
Porém, diante de situações extraordinárias e inevitáveis, ainda que envidados t
cancelamento do evento poderá ser necessário.
Ressaltamos que a decisão pela não realização de um evento publicado é medida
Feita esta consideração, cabe-nos comunicar que lançamos o Curso On Line “O Q
A NOVA LEI DE LICITAÇÕES? CURSO 2 – Temas em destaque das principais a
14.133/2021 nas licitações e nos contratos", agendado para os dias 30 de maio
2022, com transmissão pela internet, porém após a divulgação do event
cancelamento deste curso.
Sendo assim, diante da previsão na proposta comercial de possibilidade de
realização do Curso, mediante a informação antecipada aos inscritos, servimo-no
a imediata comunicação àqueles que já tinham efetivado sua inscrição ou preenc
reserva acerca do cancelamento deste evento.
 
Gentileza acusar o recebimento deste.
 
Atenciosamente,
 

Mychelle Pereira Mesquita
Assistente Comercial
mychelle.mesquita@zenite.com.br
Fone: (41) 2109-8690 (41) 98791-1429 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2022.
Ciente do Despacho SRACF 1076884.
Solicito que se verifique a possibilidade de

participação no curso presencial de mesmo tema, conforme
evento SEI 1076884.

Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 30/05/2022, às 13:56, 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
1076996 e o código CRC A2ED3424.
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Seminário Presencial

O QUE MUDOU COM
A NOVA LEI DE
LICITAÇÕES?

Local: Salvador/BA
Data: 25 a 27 de julho

O Seminário

A nova Lei de Licitações – Lei nº 14.133/2021 –
completou um ano de vigência. O período de
convivência entre o regime anterior e o novo
está passando muito rápido. Em breve, teremos
a virada de chave de�nitiva para a nova Lei. 

Os agentes e equipes responsáveis pelas
licitações precisam dedicar-se a estudos,
discussões e capacitações sobre o novo regime
das contratações públicas. São muitas e
profundas alterações, originando novas
polêmicas e várias controvérsias. 

Para este curso, escolhemos os assuntos mais

Destaques das principais novidades e
alterações nas licitações e nos contratos

Destaques / Professores / Programação / Investimento / Localização INSCRIÇÃO
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importantes do planejamento e julgamento da
licitação, da execução do contrato e do processo
de contratação direta, destacando as principais
novidades e mudanças.

PARA QUEM 
esse seminário é indicado?

PREGOEIROS EQUIPE DE APOIO DPTO. DE COMPRAS FISCAIS E GESTORES
DE CONTRATOS

ASSESSORES E
PROCURADORES
JURÍDICOS

ADVOGADOS AUDITORES CONTROLES INTERNO
E EXTERNO

Mais do que nunca, conte com a Zênite ao seu lado! Seguimos juntos na capacitação de
excelência dos servidores responsáveis pelas contratações e produzindo informações e
conteúdos seguros para a aplicação da nova Lei de Licitações.

Destaques / Professores / Programação / Investimento / Localização INSCRIÇÃO
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AGENTES PÚBLICOS
ENVOLVIDOS NAS
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Motivos para participar  
 
deste Seminário:

Entender as principais alterações e novidades da Lei n º
14.133/2021, a quem se aplica e os prazos de entrada em vigor.

Conhecer a nova Lei e preparar-se para aplicar de modo seguro o
novo regime das contratações públicas.

Dominar polêmicas e controvérsias relacionadas ao
planejamento e julgamento das licitações, às principais hipóteses
de dispensa e inexigibilidade e à execução dos contratos
administrativos.

Conhecer os entendimentos do TCU e do Judiciário que devem
guiar a interpretação e a aplicação da nova Lei.

Estudar e debater as principais novidades e alterações nas
licitações e nos contratos com grandes especialistas no assunto.

Destaques / Professores / Programação / Investimento / Localização INSCRIÇÃO
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Convivência dos regimes

Regulamentações da nova Lei, aplicação e e�cácia

Atores dos processos de contratação pública e atribuições
(agente de contratação, pregoeiro, equipe de apoio,
comissões, procuradoria jurídica, �scais, gestor e autoridade)

Parecer jurídico

Planejamento das contratações: governança, plano anual, ETP,
TR

Pesquisa de preços e a IN nº 65/2021

Pré-quali�cação, amostra, certi�cação, indicação/vedação de
marca

Documentos de habilitação

Contratação direta – Dispensa e inexigibilidade: principais
hipóteses e instrução do processo

Publicidade e PNPC

Fases, procedimento, modalidades, critérios de julgamento e
modos de disputa

Saneamento de vícios no julgamento

Contratos administrativos: formalização, contratação de
remanescente, duração e prorrogação dos contratos, matriz
de risco e revisão, preclusão da revisão, reajuste e
repactuação, extinção e aplicação de sanções
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PROFESSORES

Acesse aqui: Conteúdo   > Inscrição   >

Currículo completo

acesse aqui →

José Anacleto
Abduch Santos

Procurador do Estado do

Paraná. Advogado especialista

em contratações públicas.

Mestre e doutor em Direito

Administrativo pela UFPR.

Professor de Direito

Administrativo do Centro

Universitário Curitiba

(UniCuritiba). [...]

Currículo completo

acesse aqui →

Ricardo
Sampaio

Advogado. Consultor na área de

licitações e contratos. Foi Diretor

Técnico da Consultoria Zênite.

Integrante da Equipe de

Redação das Soluções Zênite e

da Equipe de Consultores Zênite.

[...]
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PROGRAMAÇÃO

Protocolos de segurança.

Este Seminário seguirá as medidas de prevenção da Covid-19, de acordo
com as diretrizes estabelecidas pelas autoridades locais quanto à realização
de eventos presenciais.

Carga horária

24 horas

Horários

Entrada: 08h30
Almoço: 12h30 às 14h00

Término: 18h00

Credenciamento

No primeiro dia do
evento a partir

de 07h30.

Destaques / Professores / Programação / Investimento / Localização INSCRIÇÃO

Informação sobre o curso alterado (1077056)         SEI 0004326-30.2022.6.02.8000 / pg. 74

https://www.zenite.com.br/ea0376/ea0376.pdf
https://zenite.com.br/
https://zenite.com.br/
https://zenite.com.br/
https://zenite.com.br/
https://zenite.com.br/
https://zenite.com.br/
https://zenite.com.br/
https://zenite.com.br/
https://zenite.com.br/
https://zenite.com.br/
https://zenite.com.br/
https://zenite.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541996434141&text=Gostaria%20de%20receber%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Semin%C3%A1rio%20Presencial%3A%2040%20v%C3%ADcios%20mais%20comuns%20nas%20contrata%C3%A7%C3%B5es%20das%20estatais%20%E2%80%93%20como%20evitar%2C%20quando%20sanear%20e%20como%20resolver%20de%20acordo%20com%20o%20TCU
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541996434141&text=Gostaria%20de%20receber%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Semin%C3%A1rio%20Presencial%3A%2040%20v%C3%ADcios%20mais%20comuns%20nas%20contrata%C3%A7%C3%B5es%20das%20estatais%20%E2%80%93%20como%20evitar%2C%20quando%20sanear%20e%20como%20resolver%20de%20acordo%20com%20o%20TCU
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541996434141&text=Gostaria%20de%20receber%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Semin%C3%A1rio%20Presencial%3A%2040%20v%C3%ADcios%20mais%20comuns%20nas%20contrata%C3%A7%C3%B5es%20das%20estatais%20%E2%80%93%20como%20evitar%2C%20quando%20sanear%20e%20como%20resolver%20de%20acordo%20com%20o%20TCU
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541996434141&text=Gostaria%20de%20receber%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Semin%C3%A1rio%20Presencial%3A%2040%20v%C3%ADcios%20mais%20comuns%20nas%20contrata%C3%A7%C3%B5es%20das%20estatais%20%E2%80%93%20como%20evitar%2C%20quando%20sanear%20e%20como%20resolver%20de%20acordo%20com%20o%20TCU
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541996434141&text=Gostaria%20de%20receber%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Semin%C3%A1rio%20Presencial%3A%2040%20v%C3%ADcios%20mais%20comuns%20nas%20contrata%C3%A7%C3%B5es%20das%20estatais%20%E2%80%93%20como%20evitar%2C%20quando%20sanear%20e%20como%20resolver%20de%20acordo%20com%20o%20TCU
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541996434141&text=Gostaria%20de%20receber%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Semin%C3%A1rio%20Presencial%3A%2040%20v%C3%ADcios%20mais%20comuns%20nas%20contrata%C3%A7%C3%B5es%20das%20estatais%20%E2%80%93%20como%20evitar%2C%20quando%20sanear%20e%20como%20resolver%20de%20acordo%20com%20o%20TCU
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541996434141&text=Gostaria%20de%20receber%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Semin%C3%A1rio%20Presencial%3A%2040%20v%C3%ADcios%20mais%20comuns%20nas%20contrata%C3%A7%C3%B5es%20das%20estatais%20%E2%80%93%20como%20evitar%2C%20quando%20sanear%20e%20como%20resolver%20de%20acordo%20com%20o%20TCU
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541996434141&text=Gostaria%20de%20receber%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Semin%C3%A1rio%20Presencial%3A%2040%20v%C3%ADcios%20mais%20comuns%20nas%20contrata%C3%A7%C3%B5es%20das%20estatais%20%E2%80%93%20como%20evitar%2C%20quando%20sanear%20e%20como%20resolver%20de%20acordo%20com%20o%20TCU
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541996434141&text=Gostaria%20de%20receber%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Semin%C3%A1rio%20Presencial%3A%2040%20v%C3%ADcios%20mais%20comuns%20nas%20contrata%C3%A7%C3%B5es%20das%20estatais%20%E2%80%93%20como%20evitar%2C%20quando%20sanear%20e%20como%20resolver%20de%20acordo%20com%20o%20TCU
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541996434141&text=Gostaria%20de%20receber%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Semin%C3%A1rio%20Presencial%3A%2040%20v%C3%ADcios%20mais%20comuns%20nas%20contrata%C3%A7%C3%B5es%20das%20estatais%20%E2%80%93%20como%20evitar%2C%20quando%20sanear%20e%20como%20resolver%20de%20acordo%20com%20o%20TCU
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541996434141&text=Gostaria%20de%20receber%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Semin%C3%A1rio%20Presencial%3A%2040%20v%C3%ADcios%20mais%20comuns%20nas%20contrata%C3%A7%C3%B5es%20das%20estatais%20%E2%80%93%20como%20evitar%2C%20quando%20sanear%20e%20como%20resolver%20de%20acordo%20com%20o%20TCU
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541996434141&text=Gostaria%20de%20receber%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20o%20Semin%C3%A1rio%20Presencial%3A%2040%20v%C3%ADcios%20mais%20comuns%20nas%20contrata%C3%A7%C3%B5es%20das%20estatais%20%E2%80%93%20como%20evitar%2C%20quando%20sanear%20e%20como%20resolver%20de%20acordo%20com%20o%20TCU


30/05/22, 13:50 Seminário Presencial - O QUE MUDOU COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES?

https://www.zenite.com.br/eventos/seminario-presencial-o-que-mudou-nova-lei/ 7/12

Inscrição  >

R$ 4.550,00
/ PARTICIPANTE *

Inclui:

3 almoços
6 co�ee breaks

Livro: Nova Lei de Licitações e
Contratos
Apostila especí�ca do Seminário
Material de apoio
Certi�cado*

A cada 4 INSCRIÇÕES PAGANTES, a Zênite
oferece 1 INSCRIÇÃO CORTESIA.

* O percentual da frequência constará no
certi�cado de acordo com as listas de
presença assinadas no Seminário.

* A ZÊNITE reserva-se o direito de cancelar
unilateralmente a realização do curso ou,
ainda, reagendar data/horários de realização,
comprometendo-se a informar
antecipadamente os inscritos, o que não
caracterizará infração administrativa ou civil,
�cando isenta de qualquer sanção,
indenização ou reparação (material e moral).

INVESTIMENTO

PAGAMENTO

Destaques / Professores / Programação / Investimento / Localização INSCRIÇÃO
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Banco do Brasil
Ag. 3041-4
c/c 84229-X

Bradesco
Ag. 2559
c/c 26622-1

Caixa Econômica
Ag. 1525-3
c/c 1566-2

Santander
Ag. 3837
c/c 130017258

Itaú
Ag. 3833
c/c 63040-7

A Zênite é sua melhor escolha.

32 anos DE HISTÓRIA

+ de 920 EVENTOS MINISTRADOS

+ de 16 mil HORAS MINISTRADAS

O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome de ZÊNITE
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A., CNPJ 86.781.069/0001-15.

Envio de Nota de Empenho/Ordem de Serviço ou Autorização de
Fornecimento, com posterior pagamento em uma das contas bancárias
indicadas:

OBSERVAÇÃO: Para o mercado privado, outras opções de pagamento
estarão disponíveis, como:

Boleto / Transferência bancária / Depósito
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+ de 55 mil PROFISSIONAIS CAPACITADOS

Website   > Mapa   >

Mais sobre o hotel:

Onde será?

DEVILLE PRIME
SALVADOR

R. Passárgada, S/n • Itapuã
• Salvador/BA • 41620-430
Fone: (71) 2106-8500

Apto. SGL/Luxo

R$ 361,00* + 15% ISS

(café da manhã incluído)

Apto. DBL/Luxo

R$ 411,00* + 15% ISS

(café da manhã incluído)
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CONTEÚDO

Acesse o conteúdo completo do evento.

INDICAÇÃO

Conhece alguém a quem possa interessar?

PROPOSTA

Agilize o processo de contratação.

CADASTRO

Reserve a sua vaga.

Inscrição:

PREÇOS ESPECIAIS PARA PARTICIPANTES DO EVENTO!

*O hotel trabalha com tarifas �utuantes, o que poderá implicar tarifário
maior ou menor na época da realização do Seminário.

Se optar pelo hotel de realização do evento, informe, no ato da reserva, que
é participante do curso da Zênite.

Apartamentos sujeitos à disponibilidade.
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Preencha o
formulário

Con�rmação
de reserva

Receba a
proposta
comercial

Receba a
documentação
de habilitação

Valide a
proposta

Envia a nota
de empenho

CONFIRMAÇÃO DE INCRIÇÃO!

ETAPAS para sua inscrição:

Passo a passo   >

Documentação necessária:

A escolha da Zênite para a execução de serviços singulares é baseada na
con�ança decorrente de sua notória especialização, que decorre de seu
tempo de atuação em licitações e contratos – mais de 32 anos – e sua
dedicação total ao estudo da contratação pública.

A notória especialização da Zênite quali�ca suas soluções como singulares e
justi�ca sua escolha para executar os serviços desejados.
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30/05/22, 13:50 Seminário Presencial - O QUE MUDOU COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES?

https://www.zenite.com.br/eventos/seminario-presencial-o-que-mudou-nova-lei/ 12/12
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Notícias

Informações Gerais

Cotação Zênite

PRODUTOS E SERVIÇOS
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Cursos In Company

Galeria de fotos

Diferenciais

Leitura

complementar

CAPACITAÇÃO

Telefone: (41) 2109-8666

WhatsApp: (41) 99643-4141

evento@zenite.com.br

Av. Sete de Setembro, 4698 – Batel

Curitiba/PR – CEP: 80240-000

Destaques / Professores / Programação / Investimento / Localização INSCRIÇÃO
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3463 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Em virtude do cancelamento do curso objeto do

requerimento inicial da SLC(1057371 e 1076923), a servidora
Ingrid Pereira solicitou participação em um novo curso com temática
similar, na modalidade presencial.  

Segue detalhamento e a respectiva instrução nos quadros
abaixo: 

 
DETALHAMENTO DO CURSO

ITEM DESCRIÇÃO

EVENTO
O que mudou com a nova lei de licitações?
Destaques das principais novidades e alterações
nas licitações e nos contratos

SERVIDORES
INDICADOS Ingrid Pereira de Lima Araújo

PERÍODO 25 a 27 de julho de 2022

EMPRESA
PROPONENTE Zênite 

LOCAL Salvador/BA

DESPESAS

 
Inscrição: R$4.550,00(quatro mil quinhentos e
cinquenta reais)
Diárias: R$2.226,00(dois mil duzentos e vinte e
seis reais)
Passagens: R$2.000,00(dois mil reais) Valor
estimado*
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Valor Total : R$8.776,00(oito mil setecentos e
setenta e seis reais)

 
RESUMO/INSTRUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

PREVISÃO NO
PAC/2022

A presente ação encontra-se prevista para
a servidora indicada, 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.

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

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

INSCRIÇÕES Não Realizada, aguardando autorização
superior.

CAPACITAÇÕES
REALIZADAS
PELO SERVIDOR
NO EXERCÍCIO

A servidora não participou 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 e
posterior envio para  a SAD  iniciar os trâmites para anulação da nota
de empenho 305/2022(1069736).

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 02/06/2022, às 10:31, 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
1079406 e o código CRC 2877A25F.
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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: 86.781.069/0001-15 DUNS®: 906783886
Razão Social: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Nome Fantasia: ZENITE EDITORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/08/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
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:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 20/11/2022
FGTS 20/06/2022
Trabalhista Validade: 21/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/09/2022
Receita Municipal Validade: 09/08/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

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: 02/06/2022 11:04 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

86.781.069/0001-15

Data da consulta: 02/06/2022 10:14:12 
Data da última atualização: 01/06/2022 18:00:03

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:

02/06/2022 11:04:37Data e hora da consulta:

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

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Adimplente86781069
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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AO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

DECLARAÇÃO 

 

A ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A, estabelecida à Avenida Sete 

de Setembro, 4.698, 3º e 4º andares, Batel, Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ sob o 

nº. 86.781.069/0001-15 e inscrição estadual nº 10198056-18, por intermédio de sua 

Vice-Presidente de Mercado e Recursos Humanos, Hilda Victória Dernys Carrasco 

Chiaretto, portadora do CPF nº. 032.957.699-23 e RG nº. 7.778.009-2/PR, DECLARA, 

para os fins do disposto nos artigos 2º, inciso V, e 3º da Resolução nº 07/2005 do 

Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução nº 09/2005, não 

ter sócios que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 

chefia ou exercentes de função gratificada da mesma natureza ou, ainda, de 

magistrados vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
 

 

Curitiba, 10 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 
 

Hilda Victória Dernys Carrasco Chiaretto 
Vice-Presidente de Mercado e Recursos Humanos 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2022.
Senhor Diretor,
Por meio da Informação 3463 1079406, a CODES/SRACF

vem nos informar que, em virtude do cancelamento do curso objeto
do requerimento inicial, a servidiora  solicitou participação em um
novo curso com temática similar, na modalidade presencial.  

Em face da alteração da capacitação, a Unidade Técnica
iniciou nova instrução com a apresentação da Informação
3463 1079406, razão pela qual evoluímos 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 sobre a contratação em tela, com
posterior envio à Secretaria de Administração.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 02/06/2022, às 14:37, 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
1080274 e o código CRC A8555BBB.

0004326-30.2022.6.02.8000 1080274v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2022.
Tendo em vista o Despacho GSGP (1080274),

noticiando o cancelamento do curso anteriormente
contratado, sigam os autos à SEIC, para verificação da
compatibildiade de preço da nova contratação sugerida pela
SRACF (1079406). 

  

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 02/06/2022, às 15:56, 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
1080621 e o código CRC 7841F370.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2022.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de participação da servidora Ingrid Pereira

de Lima Araújo em curso presencial promovido pela empresa
Zênite, "Temas em destaque das principais alterações da Lei
nº 14.133/2021 nas licitações e nos contratos", que
acontecerá no período de 25 a 27/07/2022, em Salvador,
conforme requerimento presente no evento 1079406.

 
Destaque-se que a servidora estava inscrita para

curso on-line com a mesma temática que seria realizado entre
30/05 e 03/06/2022, porém a referida ação de capacitação foi
cancelada, conforme Despacho SRACF 1076884.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para verificação da compatibilidade do preço
proposto - Despacho GDG - 1080621, no montante de R$
4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais), conforme
proposta presente no evento 1077056.

 
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://www.zenite.com.br/eventos/seminario-presencial-o-
que-mudou-nova-lei/#modalInscricao, registramos que o
preço ofertado à Administração é condizente com o praticado
por ela no mercado.
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Foram juntadas aos autos certidões de regularidade
fiscal e tributária da empresa, consultas ao CADIN, consulta
ao TCU e Declaração de Inexistência de Nepotismo - 1080165.

 
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 EDITORA CASA 10
LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.598.186/0001-34, no montante
de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais).

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 02/06/2022, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 02/06/2022, às 17:57, 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
1080781 e o código CRC 52D67DB7.

0004326-30.2022.6.02.8000 1080781v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1080781, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 02/06/2022, às 18:17, 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
1080947 e o código CRC 1F0F2433.

0004326-30.2022.6.02.8000 1080947v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2022.
À AJ-DG, para análise de conformidade legal da

proposição de contratação direta, na forma de que trata a
Informação 3462, da SRACF (doc. 1079406) e o Despacho
SEIC 1080781.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/06/2022, às 22:08, 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
1081088 e o código CRC CB2602E0.

0004326-30.2022.6.02.8000 1081088v1
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PROCESSO : 0004326-30.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Ingrid Pereira de Lima Araújo
ASSUNTO : ANÁLISE CONTRATAÇÃO DIRETA. CURSO ZÊNITE.

 

Parecer nº 686 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Trata o presente procedimento de pretensão

de contratação da Empresa Zênite, EDITORA CASA 10 LTDA,
inscrita no CNPJ nº 08.598.186/0001-34, no montante de R$
4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais), para
ministrar a capacitação "O que mudou com a nova lei de
licitações? Destaques das principais novidades e alterações
nas licitações e nos contratos", visando a atualização com
relação aos diversos aspectos que envolvem as licitações
públicas, principalmente se considerarmos que publicada a
nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), tendo em vista o
cancelamento curso objeto de requerimento inicial, de 25/07 a
27/07/2022, modalidade presencial, com carga horária de 24h,
destinado a participação da servidora Ingrid Pereira de Lima
Araújo, conforme Requerimento (1076996) e conforme a
proposta constante do evento SEI nº 1077056.

 
2. DO PROCEDIMENTO 
 
No evento 1079406 a SRACF informa que a

capacitação está prevista no PAC 2022, homologado por
conduto dos autos SEI 0006405-16.2021.6.02.8000, bem como
que existe disponibilidade orçamentária, na Ação de
Capacitação de Recursos Humanos, suficiente para custear
a contratação.

 
 Constam dos autos consulta ao CADIN, CEIS,

SICAF (1080165) e TCU (1064952). A declaração negativa de
prática de nepotismo consta em (1080165).

 
A compatibilidade do preço ofertado foi atestada

pela SEIC no Despacho 1080781, onde, por fim, sugere a
contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos
termos do Art. 25, Caput 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,
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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
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
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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
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
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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.   

                      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
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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 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
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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 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).

 
Quanto a esse aspecto, a SEIC registrou (1080781)

que, 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://www.zenite.com.br/eventos/zenite-online-
oque-mudou-curso02-licitacoes/, o preço ofertado à
Administração é condizente com o praticado por ela no
mercado

 
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 ou pela Assessoria de Contas e
Apoio à Gestão, de acordo com o regulamento.

 

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1

Existe
pedido formal da
parte
interessada,
devidamente
justificado?

X  
1076996
1057371
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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  1057371

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  1077056

6

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

X  1077056

7

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

X  1077056

8

É
possível afirmar
que é
notoriamente
reconhecido no
mercado o
fornecedor do
curso
selecionado? Há
elementos que
fundamentam o
reconhecimento

 X  
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da alegada
notoriedade pelo
demandante da
contratação e/ou
pelo destinatário
dos
conhecimentos?

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  
1077056
1079406

11

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

X  1079406

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  1080781

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

X  
 
1077056

14

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

X  1077056

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  1080165

16

O
valor da
contratação
exige a
publicação na
imprensa oficial?

 X  

Regularidade fiscal
e trabalhista Sim Não Evento/Obs.
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17

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

X  1080165

1
FGTS X  1080165

2.
INSS X  1080165

3.
Receita Federal X  1080165

4.
Tributos
Estaduais e
Municipais
(quando exigido)

X  1080165

5.
Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

X  1080165

18
Consta

consulta ao
CADIN?

X  1080165

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  

 
 CEIS -

1080165
TCU -

1064952
 

 
5. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, não se verificando nenhuma

pendência, 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 Zênite, EDITORA CASA 10 LTDA,
inscrita no CNPJ nº 08.598.186/0001-34, para ministrar a
capacitação "O que mudou com a nova lei de licitações?
Destaques das principais novidades e alterações nas licitações
e nos contratos", visando a atualização com relação aos
diversos aspectos que envolvem as licitações públicas,
principalmente se considerarmos que publicada a nova Lei de
Licitações (Lei 14.133/2021), de 25/07 a 27/07/2022, com
carga horária 24h, no montante de R$ 4.550,00 (quatro mil
quinhentos e cinquenta reais), destinado a participação da
servidora Ingrid Pereira de Lima Araújo, conforme solicitação
no Evento SEI n° 1076996 e conforme a proposta constante
do evento SEI nº 1077056.
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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, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, no Termo de
Inexigibilidade de Licitação.

 
Após, à superior consideração do Senhor Diretor-

Geral. 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
06/06/2022, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 06/06/2022, às 17:47, 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
1082254 e o código CRC 2C2A7880.

0004326-30.2022.6.02.8000 1082254v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 06 de junho de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
 
Por meio da Decisão 1930(1068561), havia sido

autorizada a participação da servidora INGRID PEREIRA DE
LIMA ARAÚJO, na capacitação “Temas em destaque das
principais alterações da Lei nº 14.133/2021 nas licitações e
nos contratos”, com carga horária de 20 horas, no período de
30 de maio a 03 de junho 2022, por transmissão on line, que
seria ministrada pela Empresa Zênite, EDITORA CASA 10
LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.598.186/0001-34, no montante
de R$ 2.810,00 (dois mil oitocentos e dez reais), conforme
proposta 1064751. 

Em razão do cancelamento do curso anteriormente
contratado, a SRACF sugeriu a contratação da mesma
empresa para ministrar o curso "O que mudou com a nova lei
de licitações? Destaques das principais novidades e alterações
nas licitações e nos contratos", na modalidade presencial,
com carga horária 24h, no montante de R$ 4.550,00 (quatro
mil quinhentos e cinquenta reais), (1079406). 

Tendo em vista a instrução produzida nos autos e
no pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-
Geral constante do Parecer 686 (1082254), que opinou
favoravelmente à contratação direta, por inexigibilidade de
licitação, nos termos do Art. 25, caput da Lei nº
8.666/93, tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo
Desembargador Presidente, para as providências de que trata
o art. 26 da Lei nº 8.666/93, ao tempo em que sugiro a
dispensa da publicação, com base no Acórdão TCU nº
1336/2006, Órgão Julgador: Pleno, Ministro Relator: Ubiratan
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Aguiar, DOU 07/08/2006, vez que se trata de contratação cujo
limite não ultrapassa o valor fixado pelo art. 24, II, da Lei nº
8.666/93, com a atualização de valores aplicada pelo Decreto
nº 9.412, de 18 de junho de 2018.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 06/06/2022, às 18:58, 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
1082592 e o código CRC D55F2411.

0004326-30.2022.6.02.8000 1082592v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0004326-30.2022.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Inexigibilidade de Licitação. Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Curso sobre Licitações.

 

Decisão nº 2558 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de sugestão da Seção de Recrutamento,
Avaliação e Capacitação Funcional com vistas à  participação da
servidora  INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO no evento"O que
mudou com a nova lei de licitações? Destaques das principais
novidades e alterações nas licitações e nos contratos", tendo em
vista que a capacitação “Temas em destaque das principais
alterações da Lei nº 14.133/2021 nas licitações e nos contratos”,
autorizada anteriormente por Decisão de minha lavra (1068561), fora
cancelada. 

Isto posto, considerando o pronunciamento da Assessoria
Jurídica da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº
683/2022 (1082254), além de toda a instrução ora efetivada nos
autos, cujo teor aponta para a possibilidade da contratação direta em
foco, RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o
reconhecimento de inexigibilidade de licitação, nos moldes da
Conclusão do Sr. Diretor-Geral (1082592) e nos termos do
pronunciamento da SRACF, que, por meio da Informação nº 3463 
(1079406) aponta que existe disponibilidade orçamentária, na Ação
de Capacitação de Recursos Humanos, suficiente para custear a
contratação, bem como que a presente ação está prevista no Plano
Anual de Capacitação/2022 - PAC/2022. 

Desta feita, AUTORIZO a participação
da servidora INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, na
capacitação "O que mudou com a nova lei de licitações? Destaques
das principais novidades e alterações nas licitações e nos
contratos", de 25/07 a 27/07/2022, com carga horária 24h, na
modalidade presencial, na cidade de Salvador/BA, que será
ministrada pela Empresa EDITORA CASA 10 LTDA, inscrita no CNPJ
nº 08.598.186/0001-34, no montante de R$ 4.550,00 (quatro mil
quinhentos e cinquenta reais), conforme proposta (1077056).

Outrossim, acolho a sugestão do Sr. Diretor -Geral e
DISPENSO a publicação da presente inexigibilidade,
conforme Acórdão TCU nº 1336/2006, Órgão Julgador: Pleno,
Ministro Relator: Ubiratan Aguiar, DOU 07/08/2006, vez que se trata
de contratação cujo limite não ultrapassa o valor fixado pelo art. 24,
II, da Lei nº 8.666/93, com a atualização de valores aplicada pelo
Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018.

À Secretaria de Administração para a emissão da
correspondente nota de empenho e demais providências, por suas
unidades competentes.

Após, direcionem-se os autos à Secretaria de Gestão
de Pessoas para as medidas de sua alçada, por sua unidade técnica,
tendentes à efetivação da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
07/06/2022, às 21:29, 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
1083101 e o código CRC D045DB81.
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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 junho de 2022.
À SEIC, para publicação no Portal da

Transparência.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho, em face da autorização da despesa veiculada na
Decisão 2558, da Presidência (doc. 1083101).

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/06/2022, às 00:06, 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
1084381 e o código CRC 65DB8102.

0004326-30.2022.6.02.8000 1084381v1
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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 junho de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1084381).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/06/2022, às 15:05, 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
1086390 e o código CRC 7C7276E3.

0004326-30.2022.6.02.8000 1086390v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 305/2022 - RO 705 (ANULAÇÃO)
NE 356/2022 - RO 706

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 09/06/2022, às 17:55, 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
1086577 e o código CRC 7CD2CAD2.
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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 junho de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1086577),

registro minhas assinaturas nos empenhos 2022NE305 e
2022NE356, remetendo para igual procedimento e posterior juntada
aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/06/2022, às 18:01, 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
1086678 e o código CRC B426631F.

0004326-30.2022.6.02.8000 1086678v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  09/06/2022 19:38
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 305

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167675 0100000000 339039 70390 AL CAPPAC

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

19/05/2022 Ordinário 0004326-30.2022.6.02 - 0,00

08.598.186/0001-34 EDITORA CASA 10 LTDA

2022NECT Capacitação - Curso sobre Temas em destaque das principais alterações da Lei nº 14.133/2021 nas
licitações e nos contratos, por transmissão on line.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

SETE DE SETEMBRO 4698 ANDAR 4 BATEL

CEP

80240-000

Município

CURITIBA PR

UF Telefone

(41)2109-8660

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2005
Versão Data/Hora

09/06/2022 19:38:48
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  09/06/2022 19:38
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 0,00

Total da Lista

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

001 0,00Capacitação - Curso sobre - Temas em destaque das principais
alterações da Lei nº 14.133/2021 nas licitações e nos contratos, por
transmissão on line para um(a) servidor(a), com carga horária de 20
horas. Condições, especificações, sanções, tudo conforme Decisão nº
1930 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES e proc 0004326-30.2022.6.02.8000 .

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

19/05/2022 Inclusão 1,00000 2.810,0000 2.810,00

09/06/2022 Anulação 1,00000 2.810,0000 2.810,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

09/06/2022 19:38:48

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

09/06/2022 17:58:44

Assinaturas

2  de      2005
Versão Data/Hora

09/06/2022 19:38:48
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  09/06/2022 19:39
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 356

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167675 0100000000 339039 70390 AL CAPPAC

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

09/06/2022 Ordinário 0004326-30.2022.6.02 - 4.550,00

08.598.186/0001-34 EDITORA CASA 10 LTDA

2022NECT. Capacitação - Curso: O que mudou com a nova lei de licitações?
SEI 0004326-30.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

SETE DE SETEMBRO 4698 ANDAR 4 BATEL

CEP

80240-000

Município

CURITIBA PR

UF Telefone

(41)2109-8660

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

09/06/2022 19:39:25
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  09/06/2022 19:39
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.550,00

Total da Lista

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

001 4.550,00Capacitação "O que mudou com a nova lei de licitações? Destaques das
principais novidades e alterações nas licitações e nos contratos", de
25/07 a 27/07/2022, com carga horária 24h, na modalidade presencial,
na cidade de Salvador/BA, conforme proposta (1077056). Decisão nº
2558 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES (1083101).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

09/06/2022 Inclusão 1,00000 4.550,0000 4.550,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

09/06/2022 19:39:25

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

09/06/2022 17:59:11

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

09/06/2022 19:39:25
Operação
Alteração
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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 junho de 2022.
À SRACF, para remessa da nota de empenho nº

356/2022 (doc. 1086801) à contratada e demais medidas
cabíveis.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/06/2022, às 19:58, 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
1086802 e o código CRC 358A5B36.

0004326-30.2022.6.02.8000 1086802v1

Despacho SAD 1086802         SEI 0004326-30.2022.6.02.8000 / pg. 117



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

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas nas abas
"Solicitações de Contratação" e "Dispensas e Inexigibilidades",
informações estas coletadas nestes autos e atualizadas até a data de
hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 10/06/2022, às 08:52, 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
1086955 e o código CRC 63BE442B.

0004326-30.2022.6.02.8000 1086955v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2022.
Senhor Secretário,
 
Conforme informação 3463(1079406) e Anexo(1080165),

a nova contratação é com a Zênite Informação e Consultoria S/A
porém, a Nota de Empenho 356/2022(1086801) foi emitida para
Editora Casa 10 Ltda. 

Diante do exposto, encaminho os autos para correção.
 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 10/06/2022, às 09:08, 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
1086990 e o código CRC 5642F73D.

0004326-30.2022.6.02.8000 1086990v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2022.
Em atenção ao Despacho SRACF 1086990, devolvo

os autos à COFIN.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/06/2022, às 23:49, 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
1087656 e o código CRC D4689B6E.

0004326-30.2022.6.02.8000 1087656v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1087656).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/06/2022, às 12:50, 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
1087939 e o código CRC 39706878.

0004326-30.2022.6.02.8000 1087939v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2022.
À COFIN
Senhor Coordenador
 
Vieram os autos para a alteração do favorecido

relativo à 2022NE000356, conforme despacho SRACF
(1086990). Informamos que procedemos a anulação do
respectivo empenho e, em tempo, atentamos para que seja
realizada a correção da empresa autorizada através da
Decisão nº 2558 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES (1083101) para,
então, ser confeccionada a nova empenho.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 13/06/2022, às 14:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 14/06/2022, às 08:55, 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
1088120 e o código CRC 5A315193.

0004326-30.2022.6.02.8000 1088120v1

Despacho SGO 1088120         SEI 0004326-30.2022.6.02.8000 / pg. 122



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

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2022.
À GSAD,
Em atendimento ao despacho GSAD (1087656),

encaminho manifestação da SGO (1088120) para ciência e
demais providências.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/06/2022, às 09:04, 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
1088726 e o código CRC C3A6886F.

0004326-30.2022.6.02.8000 1088726v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2022.
Reporto-me ao Despacho SGO 1088120 e ao

Despacho SRACF 1086990, devolvo os autos à SEIC, para
retificar o Despacho 0100238, e dessa forma, evoluirmos a
questão à deliebração superior da Presidência, tendo em vista
constar da autorização da despesa o nome do favorecido
EDITORA CASA 10 LTDA, inscrita no CNPJ
nº 08.598.186/0001-34, conforme Decisão 2558
(doc. 1083101).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/06/2022, às 15:17, 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
1089150 e o código CRC 8DF24A90.

0004326-30.2022.6.02.8000 1089150v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2022.
Trata-se de participação da servidora Ingrid Pereira

de Lima Araújo em curso presencial promovido pela empresa
Zênite, "Temas em destaque das principais alterações da Lei
nº 14.133/2021 nas licitações e nos contratos", que
acontecerá no período de 25 a 27/07/2022, em Salvador,
conforme requerimento presente no evento 1079406.

 
Destaque-se que a servidora estava inscrita para

curso on-line com a mesma temática que seria realizado entre
30/05 e 03/06/2022, porém a referida ação de capacitação foi
cancelada, conforme Despacho SRACF 1076884.

 
Inicialmente, a contratação ocorreria na

modalidade à distância e se daria com empresa do mesmo
grupo, porém com CNPJ e nome fantasia próprios ( EDITORA
CASA 10 LTDA,  CNPJ nº 08.598.186/0001-34).

 
Quando a contratação passou a ocorrer para

modalidade presencial, a contratação passou a se dar com
empresa do mesmo grupo, ZENITE INFORMACAO E
CONSULTORIA S/A com CNPJ nº 86.781.069/0001-15.

 
Após verificação da tabela de preços praticados

pela futura contratada em sua página eletrônica,
https://www.zenite.com.br/eventos/seminario-presencial-o-
que-mudou-nova-lei/#modalInscricao, registramos que o
preço ofertado à Administração é condizente com o praticado
por ela no mercado.

 

Foram juntadas aos autos certidões de regularidade
Despacho SEIC 1089206         SEI 0004326-30.2022.6.02.8000 / pg. 125

https://www.zenite.com.br/eventos/seminario-presencial-o-que-mudou-nova-lei/#modalInscricao


fiscal e tributária da empresa, consultas ao CADIN, consulta
ao TCU e Declaração de Inexistência de Nepotismo - 1080165.

 
Desta forma, retificamos o despacho anterior

(1080781) e 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 ZENITE INFORMACAO E
CONSULTORIA S/A com CNPJ nº 86.781.069/0001-15, no
montante de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta
reais).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 14/06/2022, às 16:10, 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
1089206 e o código CRC 45C09AF9.

0004326-30.2022.6.02.8000 1089206v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0004326-30.2022.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@
ASSUNTO : Retificação de Decisão. Nome da Empresa do Treinamento.

 

Decisão nº 2722 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista os Despachos SRACF (1086990) e GSAD
(1089150), retifico a Decisão 2558 (1083101), onde se lê " EDITORA
CASA 10 LTDA , inscrita no CNPJ nº 08.598.186/000134, leia-se
"Zênite Informação e Consultoria S/A - inscrita no CNPJ 86.781/0001-
15".

 
DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
14/06/2022, às 19:37, 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
1089207 e o código CRC 4EAEFEB1.

0004326-30.2022.6.02.8000 1089207v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2022.
Retornem os autos à COFIN, para retificação da

nota de empenho, nos termos da Decisão 2722, da Presidência
(doc. 1089207).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/06/2022, às 22:01, 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
1089568 e o código CRC D32DE847.

0004326-30.2022.6.02.8000 1089568v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1089568).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/06/2022, às 14:08, 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
1089956 e o código CRC FC462623.

0004326-30.2022.6.02.8000 1089956v1

Despacho COFIN 1089956         SEI 0004326-30.2022.6.02.8000 / pg. 129



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 370/2022 - RO 741.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 15/06/2022, às 15:35, 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
1090019 e o código CRC C7014C92.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1090019),

registro minha assinatura no empenho 2022NE370, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/06/2022, às 15:49, 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
1090144 e o código CRC B58075C6.

0004326-30.2022.6.02.8000 1090144v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  15/06/2022 18:07
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 370

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167675 0100000000 339039 70390 AL CAPPAC

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

15/06/2022 Ordinário 0004326-30.2022.6.02 - 4.550,00

86.781.069/0001-15 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

2022NECT. Capacitação - Curso: O que mudou com a nova lei de licitações?
SEI 0004326-30.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - 3º E4º ANDARES - BATEL

CEP

80240-000

Município

CURITIBA PR

UF Telefone

(41) 2109-8666

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

15/06/2022 18:07:11
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  15/06/2022 18:07
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.550,00

Total da Lista

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

001 4.550,00Capacitação "O que mudou com a nova lei de licitações? Destaques das
principais novidades e alterações nas licitações e nos contratos", de
25/07 a 27/07/2022, com carga horária 24h, na modalidade presencial,
na cidade de Salvador/BA, conforme proposta (1077056). Decisão nº
2722 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES (1089207).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

15/06/2022 Inclusão 1,00000 4.550,0000 4.550,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

15/06/2022 18:07:11

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

15/06/2022 15:47:21

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

15/06/2022 18:07:11
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2022.
À SEIC, para publicar a nova nota de empenho

(doc. 1090399) no Portal da Transparência e à SRACF, para
remessa do referido documento à empresa contratada.

Em paralelo, devolvo os autos à COFIN,
consultando se será anulada a Nota de Empenho nº 356/2022
(doc. 1086801).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/06/2022, às 18:11, 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
1090400 e o código CRC 6EB7EC90.

0004326-30.2022.6.02.8000 1090400v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2022.
À SGO,
Para manifestação quanto ao apontado no despacho

SAD (1090400).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 17/06/2022, às 10:36, 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
1090412 e o código CRC C0E518F1.

0004326-30.2022.6.02.8000 1090412v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas nas abas
"Solicitações de Contratação" e "Dispensas e Inexigibilidades",
informações estas coletadas nestes autos e atualizadas até a data de
hoje.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 15/06/2022, às 18:42, 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
1090474 e o código CRC 1D34584B.

0004326-30.2022.6.02.8000 1090474v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2022.
À COFIN
Senhor Coordenador,
 
Vieram os autos acerca do questionamento contido

no depsacho SAD (1090400). Informamos que a NE nº
356/2022 já foi anulada, conforme doc. de conformidade SGO
contido no evento 1088118, porém não foi juntada ao
processo.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 17/06/2022, às 10:51, 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
1090808 e o código CRC 22ED9262.

0004326-30.2022.6.02.8000 1090808v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2022.
À SAD, para ciência do Despacho SGO 1090808.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 17/06/2022, às 11:28, 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
1090910 e o código CRC EF4358C2.

0004326-30.2022.6.02.8000 1090910v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2022.
Senhora Chefe da SLC,
 
Comunicamos o cancelamento do curso online O que

mudou com a nova lei de licitações - Temas em destaque das
principais alterações da Lei nº 14.133/2021 nas licitações e
nos contratos, que aconteceria de 25 a 27 de julho em Salvador/BA,
conforme mensagem da empresa doc. 1094085.

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 23/06/2022, às 12:54, 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
1094082 e o código CRC 50834D8B.

0004326-30.2022.6.02.8000 1094082v1
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De: Maria Socorro de Oliveira <maria.oliveira@zenite.com.br>
Para: 'suzananunes' <suzananunes@tre-al.jus.br>
CC: Ingrid Brêda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Data: 22/06/2022 05:40 PM
Assunto: RES: RES: Re: RES: CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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Boa tarde!
                                                        
Tudo bem?
 
Pedimos desculpas, pelo transtorno!

Informamos o cancelamento do evento que seria presencial: "O QUE MUDOU COM
LICITAÇÕES?" que seria realizado de 25 a 27 de julho de 2022, em SALVADOR/BA.
Segue anexo ofício de cancelamento.
 
Sobre a nota de empenho encaminhada, a senhora deseja pedir o cancelamento o
para outro evento?
 
Temos vários outros temas que podem contribuir para o desenvolvimento e treinam
servidores. Aproveito e encaminho o link com os temas disponíveis, solicite orçam
responder a este e-mail que entramos em contato.
 
https://www.zenite.com.br/capacitacao/proximos-eventos/
 
 
Em caso de dúvidas me coloco à disposição.
 
Muito obrigada!
 
 
Fico à disposição.
 
Maria de Oliveira
 
Consultora Comercial Eventos

Fone: (41) 2109-8673 -41 987393269 
maria.oliveira@zenite.com.br

 
 

De: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br> 
 Enviada em: sexta-feira, 17 de junho de 2022 12:27

 Para: Maria Socorro de Oliveira <maria.oliveira@zenite.com.br>
 Assunto: Re: RES: Re: RES: CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALA

Prioridade: Alta
 
 
Prezada Maria, 
 
Segue Nota de empenho referente à participação da servidora Ingrid Pereira de Lima Araújo no e
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DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2022.
Senhor Secretário,
 
Em virtude do cancelamento do curso online O que

mudou com a nova lei de licitações - Temas em
destaque das principais alterações da Lei nº
14.133/2021 nas licitações e nos contratos, que
aconteceria de 25 a 27 de julho em Salvador/BA, conforme
mensagem da empresa doc. 1094085, encaminhamos os autos
para providências quanto à anulação da nota de empenho
370/2022(1090399).

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 13/07/2022, às 13:08, 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
1104150 e o código CRC D978E433.

0004326-30.2022.6.02.8000 1104150v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2022.
À COFIN, em atenção ao Despacho

SRACF 1104150.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/07/2022, às 13:13, 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
1104163 e o código CRC 98AF8873.

0004326-30.2022.6.02.8000 1104163v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1104163).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/07/2022, às 14:23, 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
1104279 e o código CRC E4C822EE.

0004326-30.2022.6.02.8000 1104279v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 370(anulação) - RO 892.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 13/07/2022, às 16:16, 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
1104306 e o código CRC F231238A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1104306),

registro minha assinatura no empenho 2022NE370, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 13/07/2022, às 16:30, 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
1104550 e o código CRC 44A1E17B.

0004326-30.2022.6.02.8000 1104550v1

Despacho COFIN 1104550         SEI 0004326-30.2022.6.02.8000 / pg. 146



Data e hora da consulta:
Usuário:

  13/07/2022 18:50
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 370

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167675 0100000000 339039 70390 AL CAPPAC

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

15/06/2022 Ordinário 0004326-30.2022.6.02 - 0,00

86.781.069/0001-15 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

2022NECT. Capacitação - Curso: O que mudou com a nova lei de licitações?
SEI 0004326-30.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - 3º E4º ANDARES - BATEL

CEP

80240-000

Município

CURITIBA PR

UF Telefone

(41) 2109-8666

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2005
Versão Data/Hora

13/07/2022 18:50:51
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  13/07/2022 18:50
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 0,00

Total da Lista

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

001 0,00Capacitação "O que mudou com a nova lei de licitações? Destaques das
principais novidades e alterações nas licitações e nos contratos", de
25/07 a 27/07/2022, com carga horária 24h, na modalidade presencial,
na cidade de Salvador/BA, conforme proposta (1077056). Decisão nº
2722 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES (1089207).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

15/06/2022 Inclusão 1,00000 4.550,0000 4.550,00

13/07/2022 Anulação 1,00000 4.550,0000 4.550,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

13/07/2022 18:50:51

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

13/07/2022 16:28:46

Assinaturas

2  de      2005
Versão Data/Hora

13/07/2022 18:50:51
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2022.
À SRACF, para ciência e conclusão do feito na

Unidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/07/2022, às 18:53, 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
1104783 e o código CRC AA2E87CB.

0004326-30.2022.6.02.8000 1104783v1
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CERTIDÃO

Certifico que, após cancelamento do curso e anulação da
nota de empenho, arquivamos estes autos.

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 14/07/2022, às 12:03, 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
1105073 e o código CRC 6AF9DE05.

0004326-30.2022.6.02.8000 1105073v5
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26/07/22, 14:12 QUESTÕES E TEMAS POLÊMICOS E OS IMPACTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES

https://www.zenite.com.br/eventos/zenite-online-questoes-temas-impactos-novalei//# 1/12

12 a 16 de setembro

QUESTÕES E
TEMAS POLÊMICOS
E OS IMPACTOS DA
NOVA LEI DE
LICITAÇÕES

A nova Lei de Licitações, Lei nº 14.133/2021, está em vigor!

Trata-se de um novo marco legal das licitações e dos contratos. São muitas e
profundas alterações, originando novas polêmicas e várias controvérsias. O
tempo de convivência entre os dois regimes está passando rapidamente, e, em

PROGRAMAÇÃO / PROFESSORES / CONTEÚDO / INVESTIMENTO / PROPOSTA / INSCREVA
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CONHECER a nova Lei para aplicar de modo seguro
o novo regime das contratações públicas.

DOMINAR polêmicas e controvérsias relacionadas
ao planejamento e julgamento das licitações e à
execução dos contratos administrativos.

DISCUTIR os entendimentos do TCU e do Judiciário
que podem guiar a interpretação e a aplicação da
nova Lei.

COMPREENDER as novidades e as alterações nas
licitações e nos contratos com grandes especialistas
no assunto.

ESTA CAPACITAÇÃO PERMITIRÁ A VOCÊ:

breve, ocorrerá a virada de chave para o regime novo, com a revogação da Lei nº
8.666/1993 e da Lei do Pregão.

Para este curso, selecionamos para a discussão assuntos relacionados com o
planejamento, o julgamento e a fase contratual de acordo com o novo regime
de licitações e contratos.

Um expressivo número de servidores já foi capacitado com a
excelência Zênite em cursos sobre as alterações e novidades da
nova Lei de Licitações. Mais do que nunca, conte com a Zênite
ao seu lado! Estamos juntos na capacitação e formação dos
servidores responsáveis pelas contratações e na produção de
informações e conteúdos seguros para a interpretação e a
aplicação da Lei nº 14.133/2021 e seus atos regulamentares!

PROGRAMAÇÃO / PROFESSORES / CONTEÚDO / INVESTIMENTO / PROPOSTA / INSCREVA
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DESTAQUES DO CONTEÚDO

Convivência dos regimes da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021

Desa�os relacionados às regulamentações da Lei nº 14.133/2021

Agentes responsáveis e vedações

Impedimentos aos licitantes e contratados

Fase preparatória/planejamento – Etapas e documentos

ETP e TR – Conteúdo e importância

Pesquisa de preços e a IN nº 65/2021

Sistema de Registro de Preços (SRP)

Contratos administrativos: formalização; duração e prorrogação; matriz de riscos;
revisão, reajuste e repactuação; extinção e aplicação de sanções

Especi�cidades das contratações de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra

INTERESSADO?

PROGRAMAÇÃO / PROFESSORES / CONTEÚDO / INVESTIMENTO / PROPOSTA / INSCREVA
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QUEM DEVE PARTICIPAR?

PREGOEIROS E
EQUIPES DE APOIO

 

DPTO. DE
COMPRAS

 

FISCAIS E
GESTORES DE
CONTRATOS

 

ASSESSORES E
PROCURADORES

JURÍDICOS

ADVOGADOS

 

AUDITORES

 

CONTROLES
INTERNO E
EXTERNO

 

AGENTES
PÚBLICOS 

ENVOLVIDOS NAS
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

PROGRAMAÇÃO

PROGRAMAÇÃO / PROFESSORES / CONTEÚDO / INVESTIMENTO / PROPOSTA / INSCREVA
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REALIZAÇÃO

12 a 16
de 

Setembro
2022

CARGA 
HORÁRIA

20 horas

HORÁRIOS

14h às
18h

Sendo aprox.
3h de

apresentação
e até 1h para

responder
perguntas. 

(Total de 5
aulas de 04

horas diárias.)

REPLAY

As aulas
poderão

ser
assistidas
por até 7
dias após

sua
realização.

CONHEÇA OS PROFESSORES:

ANADRICEA VICENTE DE ALMEIDA 
 
Advogada, consultora jurídica e palestrante na
área de licitações e contratos. Especialista em
Direito Administrativo pela Faculdade de Direito
de Curitiba e MBA em Gestão Estratégica de
Empresas pela ISAE/FGV. Vice-Presidente Executiva
da Zênite, integra a Supervisão do Serviço de
Consultoria Zênite e a Equipe de Coordenação
Editorial das soluções eletrônicas Zênite. Autora de
diversos artigos jurídicos.
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JOSÉ ANACLETO ABDUCH SANTOS 
 
Procurador do Estado do Paraná. Advogado
especialista em contratações públicas. Mestre e
doutor em Direito Administrativo pela UFPR.
Professor de Direito Administrativo do Centro
Universitário Curitiba (UniCuritiba). Exerceu cargos
e funções de Diretor-Geral da Procuradoria-Geral
de Estado do Paraná; Procurador-Geral do Estado
Substituto; Coordenador do Curso de Graduação
em Administração Pública da UniBrasil; Presidente
dos Conselhos de Administração e Fiscal da
Paranaprevidência; e Presidente de Comissões
Especiais e Permanentes de Licitação no Estado do
Paraná. Membro das Comissões de Gestão Pública
e Infraestrutura da OAB/PR e da Comissão Especial
de Direito Administrativo da OAB Federal. Autor
das obras Contratos administrativos: formação e
controle interno da execução – com
particularidades dos contratos de obras e serviços
de engenharia e prestação de serviços
terceirizados; Contratos de concessão de serviços
públicos: equilíbrio econômico-�nanceiro; e
Licitações e o Estatuto da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte. Coautor das obras
Comentários à Lei nº 12.846/2013: Lei
Anticorrupção; e Lei das Estatais: comentários ao
regime jurídico licitatório e contratual da Lei nº
13.303/2016. Autor de vários artigos jurídicos.

RICARDO ALEXANDRE SAMPAIO 
 
Advogado. Consultor na área de licitações e
contratos. Foi Diretor Técnico da Consultoria
Zênite. Integrante da Equipe de Redação das
Soluções Zênite e da Equipe de Consultores
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Para o bom o funcionamento da plataforma, recomendamos
as seguintes especificações técnicas mínimas:

Zênite. Coautor da obra Dispensa e inexigibilidade
de licitação: aspectos jurídicos à luz da Lei
14.133/2021. Colaborador da obra Lei de licitações
e contratos anotada (6. ed. Zênite, 2005). Autor de
diversos artigos jurídicos.

RODRIGO VISSOTTO JUNKES 
 
Advogado. Doutorando em Direito pela UBA.
Mestre em Gestão de Políticas Públicas pela
UNIVALI. Especialista em Direito Administrativo e
em Direito Civil. Consultor na área de licitações e
contratos. Integrante da Equipe de Consultores
Zênite. Participante do Observatório Nacional de
Políticas Públicas e de cursos no Banco
Interamericano de Desenvolvimento.
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Computador: 
Processador i3 3Ghz Dual Core / 4GB RAM 
Internet de 10Mbps (de preferência por
cabo) 
Browser: 
Google Chrome, preferencialmente 
Banda ideal: 
Inbound participante: 3 Mbps

A transmissão dos cursos ocorre dentro do ambiente da
Zênite (www.zeniteonline.com.br). Para acessar a
plataforma do curso e os conteúdos disponibilizados, é
necessário que, em sua rede (privativa ou corporativa),
esteja liberada a reprodução de mídias streaming e
permitido o acesso aos domínios:
https://zeniteonline.com.br *.pluz.app; *.clickmeeting.com;
https://player.vimeo.com; *.vimeo.com; *.vimeocdn.com;
*.magisto.com; *.akamaized.net; *.cloudfront.net.

IMPORTANTE: 
Se essas especificações não forem atendidas, a qualidade do recebimento da

transmissão do curso (áudio e vídeo) poderá ficar prejudicada.

PLATAFORMA PRÓPRIA ZÊNITE PARA REALI
DO CURSO

METODOLOGIA QUE PERMITE TROCA DE
CONHECIMENTO, ABORDAGEM PRÁTICA E U
TECNOLOGIA

PROFESSORES ESPECIALIZADOS

AULAS 100% AO VIVO

REPLAYS DISPONÍVEIS POR 7 DIAS

DIFERENCIAIS DO ZÊNITE ONLIN
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INCLUI:

Lei Digital: Lei de licitações e contratos administrativos e
legislação correlata sobre contratação pública

Apostila digital específica do curso

Certificado

* O link para acesso ao certificado será enviado para o e-mail indicado
na inscrição até 15 dias após o término do curso (última aula). O
percentual de frequência que constará no certificado corresponderá ao
tempo de audiência no curso (aulas ao vivo e replay para o qual é
considerado o período de disponibilização de 7 dias). Decorrido o
período de 7 dias do replay serão emitidos os certificados,
independentemente de qualquer outro fator. A aferição da presença é
realizada via sistema por meio do acesso de login e senha do aluno,
sendo que login e senha do sistema são individuais e intransferíveis. 

* Cada senha de acesso à sala virtual dá direito a um único acesso e
certificação. A senha não deve ser compartilhada. 

* É vedada a captação de som ou imagem das aulas, bem como o seu

INVESTIMENTO 
R$ 2.810,00/PARTICIPANTE*

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS AO VIVO AO
DE CADA AULA
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compartilhamento por qualquer meio ou mídia. 

* A ZÊNITE reserva–se o direito de cancelar unilateralmente a
realização do curso ou ainda reagendar data/horários de realização
comprometendo–se a informar antecipadamente os inscritos, o que
não caracterizará infração administrativa ou civil, ficando isenta de
qualquer sanção, indenização ou reparação (material e moral).

PAGAMENTO
O pagamento da inscrição deverá ser efetuado em nome de ZÊNITE
INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A., CNPJ 86.781.069/0001-15. 
 
Envio de Nota de Empenho/Ordem de Serviço ou Autorização de
Fornecimento, com posterior pagamento em uma das contas bancárias
indicadas:

Banco do Brasil 
Ag. 3041-4 
c/c 84229-X

Banco Bradesco 
Ag. 2559 
c/c 26622-1

Caixa Econômica 
Ag. 1525-3 
c/c 1566-2

Banco Itaú 
Ag. 3833 
c/c 63040-7

Banco Santander 
Ag. 3837 
c/c 130017258
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+   CONTEÚDO 
Acesse o conteúdo completo do evento.

+   INDICAÇÃO 
Conhece alguém a quem possa interessar?

+   PROPOSTA 
Agilize o processo de contratação.

+   INSCRIÇÃO 
Cadastre-se e reserve a sua vaga.

OBSERVAÇÃO: Para o mercado privado, outras opções de pagamento
estarão disponíveis, como: 
 
Boleto / Transferência bancária / Depósito

Site da Zênite

Contato

Acompanhe o conteúdo especial da Zênite nas redes sociais!
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Zênite Fácil Notícias

Web Zênite Informações Gerais

Orientação Zênite Cotação Zênite

Zênite Fácil Sistema
S

PRODUTOS E SERVIÇOS

Próximos Eventos Galeria de fotos

Eventos já
realizados

Diferenciais

Cursos In Company

Leitura
complementar

CAPACITAÇÃO
Av. Sete de Setembro, 4698 – Batel 
Curitiba/PR – CEP: 80240-000 
Telefone: (41) 2109-8666 
WhatsApp: (41) 99643-4141 
E-mail: evento@zenite.com.br 
 

Trabalhe conosco

Zênite Atendimento
Personalizado (ZAP)

NEWSLETTER Cadastre-se aqui!

Receba as novidades sobre capacitações e outros produtos Zênite
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2022.

À COMAP,

Em virtude do cancelamento do Curso "O que mudou com a nova Lei de Licitações",
que aconteceria nos dias 25 a 27 de julho em salvador, solicito que se verifique a
possibilidade de participação no curso online "Questões e Temas Plêmicos e os
Impactos da Nova Lei de Licitações ", no período de 12 a 16 de setembro  de 2022 ,
conforme evento SEI 1112015.

Em virtude do cancelamento dos dois cursos anteriores e tendo em vista a
proximadade da data em que aplicaremos a nova lei, questiono a possibilidade da
servidora Andréa de Albuquerque César, fazer o mesmo curso.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 26/07/2022, às 14:30, 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
1112018 e o código CRC 5FCFD523.

0004326-30.2022.6.02.8000 1112018v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2022.
 
 
À SEIC, para realização da compatibilização de

preços referente ao curso "QUESTÕES E TEMAS
POLÊMICOS E OS IMPACTOS DA NOVA LEI DE
LICITAÇÕES", que será realizado pela empresa Zenite, no
período de 12 a 16 de setembro, no qual participarão as
servidoras da Seção de Licitações e Contratos, Ingrid Pereira
de Lima Araújo e Andrea de Albuquerque César.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/08/2022, às 16:19, 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
1116819 e o código CRC 6B90EFB1.

0004326-30.2022.6.02.8000 1116819v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2022.
Trata-se de participação das servidoras  Ingrid

Pereira de Lima Araújo e Andrea de Albuquerque César em
curso promovido pela empresa Zênite, "QUESTÕES E TEMAS
POLÊMICOS E OS IMPACTOS DA NOVA LEI DE
LICITAÇÕES", que acontecerá no período de 12 a 16/09/2022,
conforme requerimento presente no evento 1112018.

 
Os autos vieram para verificação da

compatibilidade preços, conforme Despacho GSAD 1116819.
 

Após verificação da tabela de preços praticados
pela futura contratada em sua página
eletrônica,https://www.zenite.com.br/eventos/zenite-online-
questoes-temas-impactos-novalei/, 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 e consultas atualizadas ao
CADIN - 1117181;  SICAF - 1117174;  TCU - 1117179 . A 
Declaração de Inexistência de Nepotismo encontra-se no
evento nº 1080165.

 
Desta forma, s.m.j., sugerimos a contratação direta,

por inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, Caput
da Lei nº 8.666/93 com a empresa ZENITE INFORMACAO E
CONSULTORIA S/A com CNPJ nº 86.781.069/0001-15, no
montante de R$ 5.620,00 (cinco mil seiscentos e vinte reais).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 04/08/2022, às 14:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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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
1117045 e o código CRC A3FA1BED.
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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: 86.781.069/0001-15 DUNS®: 906783886
Razão Social: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Nome Fantasia: ZENITE EDITORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 08/08/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
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 17/01/2023
FGTS 16/08/2022
Trabalhista Validade: 20/01/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 04/11/2022
Receita Municipal Validade: 05/10/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

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: 02/08/2022 17:20 de
CPF: 048.669.864-50      Nome: ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 02/08/2022 17:34:57 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 
CNPJ: 86.781.069/0001-15 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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12686846860Usuário:

02/08/2022 18:00:22Data e hora da consulta:

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

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Adimplente86781069
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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de agosto de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1117045, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 08/08/2022, às 18:58, 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
1121499 e o código CRC 91CA7B6C.

0004326-30.2022.6.02.8000 1121499v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2022.
Por se tratar de ação de capacitação, remeto os

autos à prévia análise da SRACF, com vista a aferir a
viabilidade de participação das servidoras no evento
assinalado no Despacho SLC 1112018 e no Despacho
SEIC 1117045.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/08/2022, às 00:13, 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
1122368 e o código CRC 502CFD82.

0004326-30.2022.6.02.8000 1122368v1

Despacho GSAD 1122368         SEI 0004326-30.2022.6.02.8000 / pg. 172



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5017 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhor Secretário de Administração,
 
Em resposta à solicitação no Despacho SLC 1112018 ,

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

ITEM DESCRIÇÃO

EVENTO Questões e Temas Polêmicos e os Impactos da
Nova Lei de Licitações 

SERVIDORES
INDICADOS

Ingrid Pereira de Lima Araújo e Andréa de
Albuquerque César

PERÍODO 12 a 16 de setembro de 2022

EMPRESA
PROPONENTE Zênite 

LOCAL Online

DESPESAS

 
Inscrição individual: R$2.810,00(dois mil
oitocentos e dez reais)
 
Inscrição total: R$5.620,00(cinco mil
seiscentos e vinte reais)

 
RESUMO/INSTRUÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO

A presente ação encontra-se prevista para as
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PREVISÃO NO
PAC/2022

servidoras indicadas, 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 a inscrição das servidoras.

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

 SICAF e  CADIN juntado pela unidade
demandante e consulta ao CEIS e Declaração
Negativa de Nepotismo juntada por esta
unidade,  para análise.

INSCRIÇÕES Não Realizada, aguardando autorização
superior.

CAPACITAÇÕES
REALIZADAS
PELO SERVIDOR
NO EXERCÍCIO

As servidoras não 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 10/08/2022, às 12:26, 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
1122510 e o código CRC E2184C4A.

0004326-30.2022.6.02.8000 1122510v15
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AO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

DECLARAÇÃO 

 

A ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A, estabelecida à Avenida Sete 

de Setembro, 4.698, 3º e 4º andares, Batel, Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ sob o 

nº. 86.781.069/0001-15 e inscrição estadual nº 10198056-18, por intermédio de sua 

Vice-Presidente de Mercado e Recursos Humanos, Hilda Victória Dernys Carrasco 

Chiaretto, portadora do CPF nº. 032.957.699-23 e RG nº. 7.778.009-2/PR, DECLARA, 

para os fins do disposto nos artigos 2º, inciso V, e 3º da Resolução nº 07/2005 do 

Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução nº 09/2005, não 

ter sócios que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 

chefia ou exercentes de função gratificada da mesma natureza ou, ainda, de 

magistrados vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
 

 

Curitiba, 10 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

Hilda Victória Dernys Carrasco Chiaretto 
Vice-Presidente de Mercado e Recursos Humanos 
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LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e... https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=...
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2022.
Reporto-me ao Despacho SEIC 1117045 e à

Informação 5017, da SRACF (doc. 1122510), para submeter os
presentes autos à análise da Assessoria Jurídica, quanto à
conformidade legal da proposição de contratação direta por
inexibilidade de licitação.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/08/2022, às 22:39, 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
1123285 e o código CRC 668EA3E5.

0004326-30.2022.6.02.8000 1123285v1

Despacho GSAD 1123285         SEI 0004326-30.2022.6.02.8000 / pg. 177



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0004326-30.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1118 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Trata o presente procedimento de pretensão

de contratação da Empresa Zênite Informação e Consultoria
S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 86.781.069/0001-15, para
ministrar o Curso "QUESTÕES E TEMAS POLÊMICOS E OS
IMPACTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES", que acontecerá
no período de 12 a 16/09/2022, no valor total de R$ 5.620,00
(cinco mil seiscentos e vinte reais), destinado à participação
das servidoras  Ingrid Pereira de Lima Araújo e Andrea de
Albuquerque César, de acordo com a proposta constante do
evento SEI 1112015.

 
2. DO PROCEDIMENTO 
 
Em trâmite de instrução, a Seção de Recrutamento,

Avaliação e Capacitação Funcional (SRACF) informou que a
presente ação encontra-se prevista para as
servidoras indicadas, no Plano Anual de Capacitação/2022 -
PAC/2022, objeto dos autos SEI nº 0006405-
16.2021.6.02.8000. 

 
Constam dos autos:
 
- Consulta ao SICAF (1117174);
- CADIN (1117181);
- TCU (1117179)
- CEIS (1122565); e
- Declaração Negativa de Prática de Nepotismo

(1080165).
 
A compatibilidade do preço ofertado foi atestada

pela SEIC no Despacho 1117045, onde, por fim, sugere 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
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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
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:
(.. ) 
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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
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
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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.   

                      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:
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"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 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
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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 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).

 
Quanto a esse aspecto, a SEIC (Despacho

SEIC 1117045), 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://www.zenite.com.br/eventos/zenite-online-
questoes-temas-impactos-novalei/, registrou que o preço
ofertado à administração é condizente com o praticado pelo
mercado.

 
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 ou pela Assessoria de Contas e
Apoio à Gestão, de acordo com o regulamento.

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1

Existe
pedido formal da
parte
interessada,
devidamente

X  1112018
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justificado?

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   

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  1112015

6

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

X  1112015

7

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

X  1112015

8

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

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  1122510

11

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

X  1122510

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  1117045
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13

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

X  1112015

14

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

X  1112015

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  1122565

16

O
valor da
contratação
exige a
publicação na
imprensa oficial?

 X  

Regularidade fiscal e trabalhista
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17

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

X  1117174

1.
FGTS X  1117174

2.
INSS X  1117174

3.
Receita Federal X  1117174

4.
Tributos
Estaduais e
Municipais
(quando exigido)

X  1117174

5.
Certidão
Negativa de
Débitos
Trabalhistas

X  1117174

18
Consta

consulta ao
CADIN?

X  1117181

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  1122565

 
5. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, não se verificando nenhuma

pendência, 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 Zênite Informação e Consultoria
S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 86.781.069/0001-15, para
ministrar o Curso "QUESTÕES E TEMAS POLÊMICOS E OS
IMPACTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES", que acontecerá
no período de 12 a 16/09/2022, no valor total de R$ 5.620,00
(cinco mil seiscentos e vinte reais), destinado à participação
das servidoras  Ingrid Pereira de Lima Araújo e Andrea de
Albuquerque César, de acordo com a proposta constante do
evento SEI nº 1112015.

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar a opção do art.
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191 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, no Termo de
Inexigibilidade de Licitação.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 11/08/2022, às 16:26, 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
1123969 e o código CRC 0B0F4ED7.

0004326-30.2022.6.02.8000 1123969v10
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CONCLUSÃO

Maceió, 11 de agosto de 2022.
Senhor Presidente,
 
 
Por meio da Decisão 2558 (1083101), fora

autorizada a participação da servidora INGRID PEREIRA DE
LIMA ARAÚJO, na capacitação "O que mudou com a nova lei
de licitações? Destaques das principais novidades e alterações
nas licitações e nos contratos", de 25/07 a 27/07/2022, com
carga horária 24h, na modalidade presencial, na cidade de
Salvador/BA, que seria ministrado pela Empresa Zênite
Informação e Consultoria S/A - inscrita no CNPJ 86.781/0001-
15, no montante de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e
cinquenta reais), conforme proposta (1077056).

Mais uma vez, houve cancelamento do curso,
conforme mensagem da empresa doc. 1094085.

Em razão disso, a SRACF sugeriu a contratação da
mesma empresa para ministrar o curso "Questões e Temas
Polêmicos e os Impactos da Nova Lei de Licitações", na
modalidade online, no período de 12 a 16 de setembro de
2022, pelo valor individual de incrição de R$2.810,00(dois mil
oitocentos e dez reais)

 
Desta feita, o pedido de capacitação envolve

também a servidora ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
totalizando um custo de contratação de R$ 5.620,00 (cinco mil
seiscentos e vinte reais), de acordo com a proposta constante
do evento SEI nº 1112015.

Tendo em vista a instrução produzida nos autos e
no pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-
Geral constante do Parecer 1118 (1123969), que opinou
favoravelmente à contratação direta, por inexigibilidade de
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licitação, nos termos do art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, da
Empresa Zênite Informação e Consultoria S/A, inscrita no
CNPJ sob o nº 86.781.069/0001-15, para ministrar o Curso
"QUESTÕES E TEMAS POLÊMICOS E OS IMPACTOS DA
NOVA LEI DE LICITAÇÕES", que acontecerá no período de 12
a 16/09/2022, no valor total de R$ 5.620,00 (cinco mil
seiscentos e vinte reais), destinado à participação das
servidoras  Ingrid Pereira de Lima Araújo e Andrea de
Albuquerque César, de acordo com a proposta constante do
evento SEI nº 1112015.

Por fim, sugiro a dispensa da publicação, com base
no Acórdão TCU nº 1336/2006, Órgão Julgador: Pleno,
Ministro Relator: Ubiratan Aguiar, DOU 07/08/2006, vez que
se trata de contratação cujo limite não ultrapassa o valor
fixado pelo art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, com a atualização
de valores aplicada pelo Decreto nº 9.412, de 18 de junho de
2018.

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 15/08/2022, às 19:24, 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
1124037 e o código CRC 753AF21B.

0004326-30.2022.6.02.8000 1124037v1
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PROCESSO : 0004326-30.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Ratifica reconhecimento de inexigibilidade de licitação. Autorização participação de servidoras em curso de capacitação. 

 

Decisão nº 3495 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de sugestão da Seção de Recrutamento,
Avaliação e Capacitação Funcional com vistas à  participação das
servidoras INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO e ANDRÉA DE
ALBUQUERQUE CÉSAR no evento"Questões e Temas Polêmicos e
os Impactos da Nova Lei de Licitações", tendo em vista que a
capacitação deferida por esta Presidência para a primeira servidora
na Decisão 2722 (1089207), com o tema  “O que mudou com a nova
lei de licitações? Destaques das principais novidades e alterações nas
licitações e nos contratos", fora cancelada. 

Isto posto, considerando o pronunciamento da Assessoria
Jurídica da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº
1118/2022 (1123969), além de toda a instrução ora efetivada nos
autos, cujo teor aponta para a possibilidade da contratação direta em
foco, RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o
reconhecimento de inexigibilidade de licitação, nos moldes da
Conclusão do Sr. Diretor-Geral em exercício (1124037) e nos termos
do pronunciamento da SRACF, que, por meio da Informação nº 5017 
(1122510) aponta que existe disponibilidade orçamentária, na Ação
de Capacitação de Recursos Humanos, suficiente para custear a
contratação, bem como que a presente ação está prevista no Plano
Anual de Capacitação/2022 - PAC/2022. 

Desta feita, AUTORIZO a participação das servidoras
supramencionadas na capacitação "Questões e Temas Polêmicos e os
Impactos da Nova Lei de Licitações", de 12 a 16/09/2022, com carga
horária 24h, na modalidade on line, pelo valor individual de R$
2.810,00 (dois mil, oitocentos e dez reais), no valor total de R$
5.620,00 (cinco mil seiscentos e vinte reais), conforme proposta
(1112015),  que será ministrada pela Empresa Zênite Informação e
Consultoria S/A, inscrita no CNPJ nº 86.781.069/0001-15.

Outrossim, acolho a sugestão do Sr. Diretor-Geral em
exercício e DISPENSO a publicação da presente inexigibilidade,
conforme Acórdão TCU nº 1336/2006, Órgão Julgador: Pleno,
Ministro Relator: Ubiratan Aguiar, DOU 07/08/2006, vez que se trata
de contratação cujo limite não ultrapassa o valor fixado pelo art. 24,
II, da Lei nº 8.666/93, com a atualização de valores aplicada pelo
Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018.

À Secretaria de Administração para a emissão da
correspondente nota de empenho e demais providências, por suas
unidades competentes.

Após, direcionem-se os autos à Secretaria de Gestão
de Pessoas para as medidas de sua alçada, por sua unidade técnica,
tendentes à efetivação da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente   

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/08/2022, às 14:14, 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
1125676 e o código CRC DCCB9732.

0004326-30.2022.6.02.8000 1125676v5
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DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2022.
À COFIN, para emissão da nota de empenho, na

forma autorizada pela Decisão 3495, da Presidência
(doc. 1125676).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/08/2022, às 22:53, 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
1128625 e o código CRC 71DB0AAC.

0004326-30.2022.6.02.8000 1128625v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1128625).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 19/08/2022, às 08:11, 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
1128678 e o código CRC A5A7DBD3.

0004326-30.2022.6.02.8000 1128678v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 482/2022 - RO 1088.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 19/08/2022, às 12:46, 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
1128838 e o código CRC 409FAE49.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 86.781.069/0001-15

Razão
Social:

ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA SA

Endereço: AV SETE DE SETEMBRO 4698 ANDAR 3 / BATEL / CURITIBA / PR /
80240-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data,
a  empresa  acima  identificada  encontra-se  em  situação  regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/08/2022 a 04/09/2022

Certificação Número: 2022080600401640385237

Informação obtida em 19/08/2022 12:24:48

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 of 1 19/08/2022 12:24
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DESPACHO

Maceió, 20 de agosto de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1128838),

registro minha assinatura no empenho 2022NE482, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 20/08/2022, às 15:08, 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
1129781 e o código CRC 9A99BD3D.

0004326-30.2022.6.02.8000 1129781v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  22/08/2022 14:18
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 482

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167675 0100000000 339039 70390 AL CAPPAC

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

19/08/2022 Ordinário 0004326-30.2022.6.02 - 5.620,00

86.781.069/0001-15 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A

2022NECT. Capacitação - Curso: QUESTÕES E TEMAS POLÊMICOS E OS IMPACTOS DA NOVA LEI DE
LICITAÇÕES.
SEI 0004326-30.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - 3º E4º ANDARES - BATEL

CEP

80240-000

Município

CURITIBA PR

UF Telefone

(41) 2109-8666

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

22/08/2022 14:18:41
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  22/08/2022 14:18
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 5.620,00

Total da Lista

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

001 5.620,00Capacitação "Questões e Temas Polêmicos e os Impactos da Nova Lei
de Licitações", de 12 a 16/09/2022, com carga horária 24h, na
modalidade on line, conforme proposta (1112015). Decisão nº 3495 /
2022 - TRE-AL/PRE/GPRES (1125676).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

19/08/2022 Inclusão 2,00000 2.810,0000 5.620,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

22/08/2022 14:18:41

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

19/08/2022 19:12:44

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

22/08/2022 14:18:41
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2022.
À SRACF, para remessa da nota de empenho à

contratada e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/08/2022, às 14:52, 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
1130680 e o código CRC 5F41148A.
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