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

 

Memorando nº 561 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SPAE
Maceió, 12 de maio de 2022.

Para: Secretaria de Administração

Assunto: Necessidade. Participação de servidor da SPAE. Curso Presencial de Formação de Pregoeiro.

 

Senhor Secretário de Administração (com cópia à Coordenadoria de Serviços Gerais),
 
Mediante o presente a SPAE informa que hoje (12/05/2022) pela segunda vez consecutiva foi prorrogado pela empresa Professora Antonieta Cursos e Capacitação o período de realização do curso online de Formação de Pregoeiros que teria como capacitado

o servidor Sergio Vilela Menegaz Lima, conforme cópia do e-mail em anexo: 1064913 que tramitam no PA relacionado de número: 0001878-84.2022.6.02.8000.
 
Infelizmente, deixa-se o registro que mais uma vez sem qualquer justificativa (alegando "motivos imperiosos") a empresa supracitada adiou a realização do curso de 17 a 20/05/2022 para 21 a 24/06/2022. Frisa-se que o curso objeto dos autos deveria ter

sido realizado no período de 11 a 14 de abril de 2022, mas no dia 05/04/2022 a Professora Antonieta Cursos enviou e-mail adiando o período em mais de um mês. Do que se deduz que é provável que ocorram outras prorrogações até que o curso supracitado seja efetivamente
realizado.

 
Ocorre que vários processos (inclusive de demandas eleitorais) foram encaminhados para a fase externa de licitação (citam-se os vindouros Pregões Eletrônicos de números 25, 27, 28, 29, 30 e 31/2022), logo é preemente a necessidade de que o servidor

Sergio Menegaz seja capacitado o quanto antes.
 
A SPAE preocupada com os eventos supracitados efetuou pesquisa sobre cursos de formação de pregoeiros (de reconhecida qualidade) que serão realizados no mês em curso. Notou-se que será realizado no período de 26 e 27/05/2022 (vinte e seis e vinte e

sete de maio deste ano) em Brasília/DF o Curso de "Formação de Pregoeiro e o COMPRASNET" a ser ministro pelo Grupo Orzil que tem mais de 16 (dezesseis) anos de experiência em capacitação na área de licitações, vide a descrição em sua página oficial: Orzil (Quem
Somos).

 
Segue a página oficial do curso presencial supracitado: Formação de Pregoeiro e o COMPRASNET da qual nota-se que o curso em questão tem como diferenciais:
 

Conhecimento sobre as principais regras da nova Lei de Licitações (14.133/2021);

Objetivo de formar Pregoeiro e Equipes de Apoio por meio de casos concretos no entendimento do Tribunal de Contas da União – TCU;

Demonstração prática do Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet);

Metodologia interativa que estimula a reflexão; alterna exposição dialogada, troca de experiências, exemplos e exercícios práticos voltados para projetos e planos de trabalho;

Ênfase à realidade das novas regras e à busca de solução para problemas existentes na elaboração e análise dos projetos;

Disponibilização de notebooks aos alunos com apostila digital, em PDF, visando à facilitação do aprendizado;

Treinamento tem duas visões: o primeiro dia a do Auditor federal de Controle Externo do TCU e no segundo a do gestor com demonstração prática do Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet).

 
Quanto a empresa de capacitação, afere-se as seguintes vantagens competitivas:
 

Conteúdo programático atualizado e de qualidade, elaborado e ministrado por gabaritada equipe de Professores Renomados de competência comprovada pela formação acadêmica e experiência profissional;

Mais de 16 (dezesseis) anos de experiência em capacitação na área de licitações;

Disponibilização de Internet Fibra Óptica, Notebook Individual, Apostila Digital e Material Complementar nos treinamentos, visando à facilitação do aprendizado. A Orzil, que procura ser ecologicamente correta, tem em mente não apenas a modernização da tecnologia,
mas também a economia no uso de papel;

Auditórios Master, Executivo e VIP e presença de estacionamento privativo e praça de alimentação, com excelentes restaurantes executivos;

Empresa ecologicamente correta, Empresa Eco. Atuamos na distribuição de kits ecológicos com materiais recicláveis em todos os treinamentos.

 
Segue fotos da estrutura da empresa Grupo Orzil:
 

 

https://www.orzil.org/quem-somos/
https://www.orzil.org/cursos/formacao-de-pregoeiro-e-o-comprasnet-2/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm
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De todo o exposto, solicita-se o apoio da SAD e COSEG para que o servidor Sergio Menegaz seja capacitado no Curso de "Formação de Pregoeiro"  do Grupo Orzil que será ministrado presencialmente em Brasília/DF nos dias 25 e 26 de maio de 2022
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico Judiciário, em 13/05/2022, às 09:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO, Chefe de Seção, em 13/05/2022, às 09:13, 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 1064911 e o código CRC 201CA102.
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