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

 

Memorando nº 125 / 2022 - TRE-AL/PRE/ACS
Maceió, 27 de janeiro de 2022.

Para:  Rosana Geda - Chefe da Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação
Funcional

Assunto: Oficina Let's Gov - Fazendo a inovação acontecer no setor público

 

Prezada Chefe:
 
O LIODS, programa que une o conhecimento institucional, a

inovação e a cooperação, é um espaço administrativo e horizontal de diálogo e
articulação de políticas públicas entre o Poder Judiciário, os entes federativos
e a sociedade civil, com o objetivo de se alcançar a paz, a justiça e a eficiência
institucional. Em setembro de 2019, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(TRE/AL) instituiu o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável – LIODS, objetivando unir o conhecimento
institucional, a inovação e a cooperação para alcançar a paz, a justiça e a
eficiência institucional. Na Justiça Eleitoral alagoana, o LIODS é composto pelo
presidente do Núcleo Socioambiental, pelo assessor de Comunicação Social e
Acessibilidade e por representantes da Assessoria de Gestão Estratégica, da
Secretaria Judiciária, da Escola Judiciária Eleitoral e da Coordenadoria
Orçamentária e Financeira.

Em outubro de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral instituiu o
LIODS da Justiça Eleitoral, prevendo ampliar as discussões sobre a temática,
bem como foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Como os Tribunais
Superiores ampliaram os debates acerca do LIODS nacional e regionalmente,
esta assessora de Comunicação, integrante do LIODS local, vem
propor uma capacitação institucional para que os demais membros do
Laboratório possam ampliar seus conhecimentos sobre o tema e,
futuramente, podermos colocar em prática ações inovadoras que possam criar
a rede de colaboração entre os laboratórios e centros de inteligência do Poder
Judiciário, ampliar a rede para conexão com os laboratórios e centros de
inteligência de todo o setor público, facilitando a troca de informações, a
integração de políticas e a solução de problemas complexos, com foco na
Agenda 2030.

A capacitação OFICINA LET'S GOV - FAZENDO A INOVAÇÃO
ACONTECER NO SETOR PÚBLICO já foi contratada por outros Tribunais
brasileiros, com relatos de excelência no conteúdo, unindo teoria e prática. As
competências que serão desenvolvidas nos participantes são baseadas no
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modelo de competências para inovação do documento da OECD (Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Conforme proposta
orçamentária que segue neste processo, o curso pode ser realizado nas
modalidades presencial e remoto, tendo uma variação no custo final a
depender da escolha do Tribunal.

Assim, consulto essa Seção acerca da possibilidade da
realização da capacitação neste TRE, que seria de grande valia para
todos os integrantes do LIODS local e outros servidores que possam
contribuir com a área. De acordo com a agenda da empresa que realiza o
curso, está disponível a agenda para os dias 07 e 08 e 14 e 15 de
março, das 14h às 18h.

 
Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 27/01/2022, 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
1005621 e o código CRC B8B59201.
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Florianópolis, 20 de dezembro de 2021

OFICINA LET`S GOV
FAZENDO A INOVAÇÃO ACONTECER NO SETOR PÚBLICO

Proposta para instituição: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

É com muita satisfação que a WeGov – Treinamento para Gestão Pública encaminha

proposta para realização da oficina OFICINA LET`S GOV - Fazendo a inovação acontecer no

setor público, na modalidade presencial ou remoto.

1. A WeGov

A WeGov é um Espaço de Aprendizado que faz a inovação acontecer no setor público. Temos

mais de 320 clientes de todas as esferas e poderes, que atendemos desde a nossa fundação, em

2015.

Nossas principais premissas são: (a) Empoderar os agentes públicos; (b) Iluminar ideias e ações

que possam ser replicadas; (c) Promover a aproximação interinstitucional entre agentes

públicos das três esferas e dos três poderes.

O modelo de aprendizagem da WeGov é amparado pela abordagem metodológica do Learn by

Doing (Aprender fazendo), isso significa que a aprendizagem encontra-se no processo. A

aprendizagem que reflete a ação é uma abordagem desenvolvida para trazer à tona o repertório

dos aprendizes e integrá-las no processo de aprendizagem por meio da experimentação. Para
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WeGov educar, portanto, é incentivar o desejo de desenvolvimento contínuo, preparar pessoas

para transformar algo.

Denominamos nosso modelo de aprendizado pelo acrônimo “CRIE” - Conceituar, Refletir,

Implementar e Experimentar, e suas bases encontram-se nos referenciais de metodologias

ativas, que estimulam a colaboração e construção coletiva de consensos.

Partimos do pressuposto que os profissionais que participam de nossas entregas de serviço já

possuem um repertório consolidado de conhecimentos e possuem diferentes níveis de

maturidade para inovação. Por isso, o processo de facilitação embasado no CRIE, busca trazer

estes conhecimentos prévios à tona, ao mesmo tempo em que cria espaço para uma reflexão

crítica sobre a prática no contexto do profissional aprendiz, e principalmente, instrumentaliza e

promove a experimentação de métodos e ferramentas. A partir disso, a facilitação fomenta que

estes novos conhecimentos e técnicas sejam utilizados na implementação de soluções reais, no

contexto de origem do aprendiz.

Competências que desenvolvemos:

As competências que desenvolvemos nos participantes de todas as nossas capacitações são

baseadas no modelo de competências para inovação do documento da OECD (Organização para

a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

Nem todas as nossas entregas de serviço contemplam o desenvolvimento de todas as

competências, mas de modo geral buscamos desenvolver mais de uma, a saber: iteração,

Alfabetização em dados, Foco no usuário, Curiosidade, Storytelling e Insurgência. A saber,

consideramos competência como o conjunto de conhecimentos (saberes), habilidades (saber

fazer) e atitudes (saber ser).
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2. Informações Gerais

Datas: PRESENCIAL (2 dias, com 8 horas cada dia, em dias consecutivos)

REMOTO (4 dias, com 4 horas cada dia, em até 2 semanas)

Local: google meet (remoto)

Participantes: até 30

Horas: 16h

Investimento: R$ 25.000,00 (remoto) ou R$ 35.000,00 (presencial)

3. Equipe
A alocação da equipe para o projeto dependerá da disponibilidade de datas dos facilitadores,

mas garantimos dois wegovers para facilitar a oficina. A WeGov deixa registrado que pode incluir

pessoas na equipe no decorrer do projeto, conforme necessidade.

André Tamura: Fundador e Diretor Executivo da WeGov. Empreendedor público, entusiasta da

inovação em governo e das mudanças sociais. Estudou Administração de Empresas e Ciências

Econômicas. Desde que trabalhou como operário de fábrica no Japão, tem evitado as “linhas de

produção”, de produtos, de serviços e de pessoas.

Gabriela Tamura: Fundadora e Diretora de Negócios da WeGov. Administradora Pública

graduada pela Universidade do Estado de Santa Catarina, Pós-graduada em Gestão Pública pela

Universidade Aberta do Brasil. Resiliente de plantão começou seu relacionamento com o setor

público há 12 anos. Conhece bem a realidade do governo e resolveu ajudar.

Victor Burigo possui graduação em Administração Pública pela UDESC, em Direito pela UNIVALI

e mestrado em Administração pela UFSC, onde trabalhou em projetos de pesquisa e extensão

sobre Administração Pública, Coprodução do Bem Público, Gestão Social e Governança Pública.

Tem experiência profissional como advogado e como professor universitário de Administração
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Pública, além de atividades de liderança acadêmica em organizações estudantis e em conselhos

municipais. Como facilitador na WeGov, encontrou a possibilidade de contribuir para a

transformação do setor público por meio de atividades desenvolvidas em espaços de

aprendizagem, colaboração e criação.

4. Sobre a oficina
Oficina que reúne os principais e mais atuais temas que os servidores públicos devem

conhecer para tratar a inovação como um serviço. Esta oficina já foi realizada nas

instituições: Governo do Espírito Santo - SEGER na criação do LabGes; Tribunal Regional

Federal de São Paulo na criação do iJuspLab; Governo de Santa Catarina na criação do

Nidus; Governo do Ceará na criação do Íris; Senado Federal na criação do NAINOVA e em

tantas outras instituições.

Objetivo: auxiliar as instituições a trabalhar de forma colaborativa, atualizar os

participantes sobre ferramentas, metodologias e novas formas de trabalho bem como

apontar caminhos para a disseminação da inovação nos órgãos públicos.

Resultados esperados: Criação, operação e evolução de ambientes institucionalizados

para inovar no setor público

Programação

1. Introdução;

2. Evolução e contexto da inovação organizacional;

3. Perfil e vocação das iniciativas;

4. Carta de serviços;

5. Configuração do espaço físico;

6. Marco legal;

7. Governança;
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8. Formação de multiplicadores;

9. Comunicação e engajamento;

10. Encerramento.

5. Investimento
R$ 25.000,00 (remoto) ou R$ 35.000,00 (presencial)

PRESENCIAL

O valor inclui:

● Honorários e despesas com os facilitadores;

● Materiais didáticos;

● Certificados (digitais);

● Pagamento dos impostos.

A instituic ̧ão devera ́:

● Disponibilizar espaço físico adequado (6 mesas para grupos de até 5 pessoas cada);

● Disponibilizar equipamentos (caixas de som, projetor, tela de projeção);

● Encaminhar nota de empenho para o e-mail financeiro@wegov.net.br;

● Encaminhar lista dos participantes até 10 dias antes da prestação do serviço caso

queira receber material de apoio antes da realização da oficina;

REMOTO

O valor inclui:

● Honorários e despesas com os facilitadores;

● Plataforma (sistema de inscrições, de transmissão e certificados digitais)

● Pagamento dos impostos.
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A instituição deverá:

● Encaminhar nota de empenho para o e-mail financeiro@wegov.net.br;

● Encaminhar lista dos participantes até 10 dias antes da prestação do serviço caso queira

receber material de apoio antes da realização da oficina;

O pagamento devera ́ ser realizado em ate ́ 15 dias depois da emissa ̃o da nota fiscal que

sera ́ emitida no último dia de facilitação.

A proposta e ́ va ́lida por 30 dias.

6. Dados da WeGov
Razão social: WeGov - Treinamento para Gestão Pública LTDA ME.

CNPJ: 21.922.841/0001-26 - Telefone: (48) 9 8848-9972

Documentos da empresa para download: http://wegov.net.br/dados/

Gabriela Tamura | Diretora de Negócios | gabriela@wegov.net.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 412 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

 

Senhora Secretária,
 
Chegaram os autos a esta unidade para a instrução

acerca da demanda apresentada, por conduto do Memorando
125 (1005621), pela  Assessora de Comunicação Social, membro
do Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável – LIODS, onde sugere a realização
da capacitação OFICINA LET'S GOV - FAZENDO A INOVAÇÃO
ACONTECER NO SETOR PÚBLICO promovida pela empresa
WEGOV - Treinamento para Gestão Pública(1005658) para os
membros da Liods local, instituídos pela Portaria Presidência
31(1006080), ou seja:
1 - O Desembargador Hermann de Almeida Melo;
2 -  Fabiana Tenório de Freitas - representante da Secretaria de
Gestão de Pessoas;
3 -  Abionésimo ´Marinho da Rocha-  representante da Assessoria de
Planejamento e de Gestão Socioambiental;
4 - Yuri Anísio Gonçalves - representante da Escola Judiciária
Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;
5 -  Flávia Lima Costa Gomes de Barros - Assessor de Comunicação
Social;
6 - Rogério Rocha da Silva - representante da Coordenadoria
Orçamentária e Financeira;
7 -  Fabiana Henrique de Brito e Silva - representante da Secretaria
Judiciária;
8 - Alex Henrique Monte Nunes -  representante da Secretaria de
Tecnologia da Informação.

 A proposta apresenta as duas modalidades, para até 30
participantes: PRESENCIAL (2 dias, com 8 horas cada dia, em dias
consecutivos), R$35.000,00; REMOTO (4 dias, com 4 horas cada
dia), R$25.000,00. Informamos que há orçamento para custear
qualquer modalidade a ser escolhida, entretanto, cumpre-nos
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registrar nosso entendimento de que, o período de pandemia em que
estamos passando, a ausência de sala de treinamento neste Regional,
além do valor mais econômico  da modalidade remota, a proposta da
capacitação remota apresenta ser mais apropriada.

Cabe ressaltar que, a ação de capacitação  não foi
prevista no Plano Anual de Capacitação 2022, objeto dos
autos 0006405-16.2021.6.02.8000, e que o mesmo ainda não foi
homologado.  E ainda, para subsidiar a decisão, juntamos as
certidões Sicaf, Cadin, Ceis e Declaração Negativa de Nepotismo
doc. 1007809.

Por fim, submetemos nossa instrução ao crivo de Vossa
Senhoria e demais unidades competentes, para as devidas análises e
deliberações que o caso requer e em caso de indicação de mais
participantes além dos membros da comissão, que sejam informados 
nominalmente nos autos, caso a sugestão de contratação seja
acatada.

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Chefe de Seção
Substituta, em 02/02/2022, às 18:25, 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
1006694 e o código CRC 96E0C39A.

0000803-10.2022.6.02.8000 1006694v32
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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: 21.922.841/0001-26 DUNS®: 902368722
Razão Social: WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA
Nome Fantasia: WE GOV
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/03/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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 19/03/2022
FGTS 17/02/2022
Trabalhista Validade: 22/03/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/01/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 22/01/2022 (*)

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: 02/02/2022 14:21 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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03736944403Usuário:

02/02/2022 14:34:25Data e hora da consulta:

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

WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA Adimplente21922841
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:

21.922.841/0001-26

Data da consulta: 02/02/2022 14:03:24 
Data da última atualização: 01/02/2022 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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Florianópolis, 12 de novembro de 2021

DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO
Atestamos para os devidos fins, as informações e os dados a seguir:

Declaro que os sócios/proprietários da WeGov - Treinamento para Gestão Pública LTDA ME, não

são sócios, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau, inclusive, dos membros ou juízes vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral de

Alagoas, ou ainda, de servidor investido em cargo de direção e de assessoramento, de acordo

com o que prescreve o inciso V do art. 2º da Resolução CNJ nº 7/2015, com redação dada pela

Resolução CNJ nº 229/2016.

Gabriela Tamura | Diretora de Negócios | gabriela@wegov.net.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de fevereiro de 2022.
Senhor Diretor,
Trata-se de procedimento inaugurado

pela Assessora de Comunicação Social (Memorando 125 -
 1005621), membro do Laboratório de Inovação, Inteligência e
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – LIODS, com o
objetivo de obter a realização da capacitação OFICINA LET'S
GOV - FAZENDO A INOVAÇÃO ACONTECER NO SETOR
PÚBLICO, promovida pela empresa WEGOV - Treinamento
para Gestão Pública (1005658), para os membros da Liods
local, instituídos pela Portaria Presidência 31(1006080).

Em sede de instrução, a CODES/SRACF (1006694)
apresentou propostas de treinamento para as modalidades
presencial e remota, ressaltando ainda que há orçamento para
custear qualquer modalidade a ser escolhida.

Nesse ponto, importante instar que a Unidade
Técnica opinou, s.m.j, ser mais adequada a a proposta da
capacitação remota, tendo em vista o "período de pandemia
em que estamos passando, a ausência de sala de treinamento
neste Regional, além do valor mais econômico  da modalidade
remota".

Registre-se, por fim, que a ação de capacitação em
tela não foi prevista no Plano Anual de Capacitação 2022,
objeto dos autos 0006405-16.2021.6.02.8000, e que o mesmo
ainda não foi homologado.

Assim, encaminho os autos a Vossa Senhoria para
conhecimento, deliberação ou para providência que entender
adequada.

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA,
Secretária Substituta, em 03/02/2022, às 16:18, 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
1008398 e o código CRC 0219DBB6.

0000803-10.2022.6.02.8000 1008398v1
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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 fevereiro de 2022.
 
À Seção de Instrução de Contratações – SEIC, para

aferir a necessária compatibilidade de preço, levando em
consideração a proposta referente à capacitação remota, pelos
motivos elencados pela Unidade Técnica na Informação nº
412 (1006694).

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/02/2022, às 17:10, 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
1010139 e o código CRC AA50207F.

0000803-10.2022.6.02.8000 1010139v1
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E-mail - 1010453

Data de Envio: 
  08/02/2022 18:30:56

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    gabriela@wegov.net.br

Assunto: 
  Documentação - OFICINA LET'S GOV - FAZENDO A INOVAÇÃO ACONTECER NO SETOR PÚBLICO

Mensagem: 
  Prezada Senhora Gabriela,

Dando seguimento à instrução que pretende contratar a OFICINA LET'S GOV - FAZENDO A INOVAÇÃO
ACONTECER NO SETOR PÚBLICO, conforme resumo de proposta abaixo, solicitamos, por gentileza, que
sejam enviadas cópias de notas fiscais e/ou notas de empenho, para cada modalidade, referentes a
contratações do mesmo curso para outras empresas privadas ou órgãos públicos, objetivando a
verificação da compatibilidade de preço de mercado.

Datas: PRESENCIAL (2 dias, com 8 horas cada dia, em dias consecutivos)
REMOTO (4 dias, com 4 horas cada dia, em até 2 semanas)
Local: google meet (remoto)
Participantes: até 30
Horas: 16h
Investimento: R$ 25.000,00 (remoto) ou R$ 35.000,00 (presencial)

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Orcamento_1005658_20.12__Lets_Gov__TRE_AL__1_.pdf
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De: Gabriela Tamura <gabriela@wegov.net.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 09/02/2022 10:37 AM
Assunto: [seic] Documentação - OFICINA LET'S GOV - FAZENDO A INOVAÇÃO ACONTECER NO SETOR PÚBLICO

Bom dia,

Segue, em anexo, documentos conforme solicitado e uma planilha que resume o valor hora de cada contrato.

Qualquer dúvida estamos à disposição

Att.,

Gabriela Flores Caldas Tamura
Diretora de Negócios
----------------------------
WeGov - Inovação no setor público
Acesse o nosso site

Em ter., 8 de fev. de 2022 às 18:33, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezada Senhora Gabriela,
 
 
Dando seguimento à instrução que pretende contratar a OFICINA LET'S GOV - FAZENDO A INOVAÇÃO ACONTECER NO SETOR PÚBLICO, conforme resumo de
proposta abaixo, solicitamos, por gentileza, que sejam enviadas cópias de notas fiscais e/ou notas de empenho, para cada modalidade, referentes
a contratações do mesmo curso para outras empresas privadas ou órgãos públicos, objetivando a verificação da compatibilidade de preço de
mercado.
 
Datas: PRESENCIAL (2 dias, com 8 horas cada dia, em dias consecutivos)
REMOTO (4 dias, com 4 horas cada dia, em até 2 semanas)
Local: google meet (remoto)
Participantes: até 30
Horas: 16h
Investimento: R$ 25.000,00 (remoto) ou R$ 35.000,00 (presencial)
 
 
Atenciosamente.
 
Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
 

Anexados:

Arquivo: GOV CE Empenho.pdf Tamanho: 396k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Anexo - LIODS (1010954)         SEI 0000803-10.2022.6.02.8000 / pg. 19

https://wegov.net.br/
http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=V4IPNE22HDC42&View=Compose&New=Yes&To=seic%40tre-al.jus.br
http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=V4IPNE22HDC42&View=Attachment&Number=138920&FolderID=0&Part=2&Filename=GOV%20CE%20Empenho.pdf


09/02/2022 15:39 webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=V4IPNE22HDC42&View=Message&Print=Yes

webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=V4IPNE22HDC42&View=Message&Print=Yes 2/3

Arquivo: SEA SC A.C.T.png Tamanho: 548k Tipo de Conteúdo: image/png

Arquivo: SEA SC Nota fiscal.pdf Tamanho: 7k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: MPGO Empenho .pdf Tamanho: 352k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: MPRN Empenho.pdf Tamanho: 248k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: MPRN Termo de Referência.pdf Tamanho: 446k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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Arquivo: TCE-CE Empenho.pdf Tamanho: 581k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: TCE-CE A.C.T. .JPG Tamanho: 71k Tipo de Conteúdo: image/jpeg

Arquivo: TJCE Parecer do Jurídico.pdf Tamanho: 192k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: TJCE Empenho.pdf Tamanho: 45k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: TJCE A.C.T. .pdf Tamanho: 54k Tipo de Conteúdo: application/pdf

Arquivo: Precificação Lets Gov.pdf Tamanho: 46k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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GAB. DO PROCURADOR GERAL DE 202100266514 01/00 *******6.893.152,72

WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA - ME 21.922.841/0001-26

********************************************** ************************ **
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Formalidade: Outras
Itm Quan Un  Especificação
1   12   h   Let`s Gov - Laboratórios de inovação - Oficina que reúne
             os temas mais importantes que os  servidores devem conhe
             cer para inovar no setor público: inovação organizaciona
             l, ambientes de inovação e laboratórios no setor público
             Quantidade de  alunos: 30. Para servidores da Superinten
             dência de Planejamento e Gestão.
             Vlr Un Vlr Total                R$ 1.500,00 R$ 18.000,00
2   16   h   Design Thinking aplicado - Oficina que tem como objetivo
             capacitar os servidores  na abordagem metodológica de De
             sign Thinking no Serviço Público, apresentando-lhes  fer
             ramentas para diagnosticarem explorarem, cocriarem e  im
             plementarem a inovação na sua realidade a partir de desa
             fios reais da instituição. Esta oficina pode ser a prime
             ira entrega declarada do laboratório,como resultado podem
             os finalizar com 5 projetos a  serem encubados  no  lab.
             Quantidade de alunos:30.Para servidores da Superintendên

**************************************** ********** 0000000000

**************************************** ********** 0000000000

*******0*******0

*******0 *******0

***************0,00

**********50.000,00

cinquenta mil reais
****************************************************************************
****************************************************************************

HUGO DELLEON MASCARENHAS D
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCELO BORGES DOS SANTOS
Superintendente Finanças
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             cia de Planejamento e Gestão.
             Vlr Un Vlr Total                R$ 1.250,00 R$ 20.000,00
3   8    h   Mentoria - Mentoria para o grupo que cuidará do laborató
             rio com o objetivo de auxiliar na jornada de inovação do
             MPGO.  Para  um intervalo desejável de 4 meses sugerimos
             2 horas por mês em reuniões remotas, com dois especialis
             tas da WeGov.  Quantidade de alunos: 10. Para servidores
             da Superintendência de Planejamento e Gestão.
             Vlr Un Vlr Total                R$ 1.500,00 R$ 12.000,00
TOTAL                                                    R$ 50.000,00
                               *******************
                                CONFORME RDO 1213
                               *******************
                                     ATENÇÃO
1- Emitir nota fiscal em nome de: Goiás MP Procuradoria Geral de Justiça, CN
PJ  nº
01.409.598/0001-30.
2- Indicar na nota fiscal  o nº do  Empenho (campo 7 deste DUEOF);  nº do

**************************************** ********** 0000000000

**************************************** ********** 0000000000

*******0*******0

*******0 *******0

***************0,00

**********50.000,00

cinquenta mil reais
****************************************************************************
****************************************************************************

HUGO DELLEON MASCARENHAS D
CHEFE DE DEPARTAMENTO

MARCELO BORGES DOS SANTOS
Superintendente Finanças
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processo (campo 19) e os dados bancários do beneficiário, contendo o nome
e código do banco, agência e conta corrente.
Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet
em www.vaptvupt.goias.gov.br e clique em 'Consulta Pagamento de Credores'.
                                      **
                                      **
                                      **
                                      **
                                      **
                                      **
                                      **
                                      **
                                      **
                                      **
                                      **
                                      **
                                      **
                                      **

**************************************** ********** 0000000000

**************************************** ********** 0000000000

*******0*******0

*******0 *******0

***************0,00

**********50.000,00

cinquenta mil reais
****************************************************************************
****************************************************************************

HUGO DELLEON MASCARENHAS D
CHEFE DE DEPARTAMENTO
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Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto, 97, Candelária, Natal/RN CEP: 59065555

CNPJ: 08.539.710/0001-04
Nota de Empenho

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Empenho: 443/2021

 0,00

 45.375,00

 45.375,00Saldo Anterior:  

Valor Doc.: Espécie: Global

Reg. Despesa: 

Pré-Empenho: 25/2021

Processo: 32200153/2021 Saldo Atual: 

Data Emissão: 15/10/2021

Empenho Original:  

Solicitação Despesa: 

164 - Inexigibilidade 135 / 2021 - Art. 25, II e §1º c/c art.13, VI, Lei 8666/93  - Processo Licitação 3200153/2021

79/2021

Nº Recibo Anexo 38: 303.094

Fone/Fax: (48) 9 8848-9972Endereço: Av. Luiz Boiteux Piazza, 1302, Canasvieiras, Florianopolis/SC - CEP: 88.056-000

Credor: WeGov - Treinamento para Gestão Pública Ltda - ME     CNPJ: 21.922.841/0001-26

Email: gabriela@wegov.net.br Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

Unidade Orcamentária:

Ação:        

Natureza:

Função:

Sub-Função:

Programa:

03

091

3010

230701

3.3.90.39

14.131 FUNDO DE REAP. DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ESSENCIAL À JUSTIÇA

DEFESA DA ORDEM JURÍDICA

Defesa e Efetivação dos Direitos da Sociedade

PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GOVERNANÇA NO MPRN

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

048Subelemento: Serviços de Seleção e Treinamento

Fonte:      0150 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Região:    0001 RIO GRANDE DO NORTE

Janeiro Feveiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.250,00 15.125,00 0,00

Setor: PLANEJAMENTO - PGJ

Objeto/Observação: Capacitação na área de gestão da inovação e estruturação de laboratórios, para 75 servidores do MPRN, com carga 

horária de 45 (quarenta e cinco) horas/aula, na modalidade on-line, por meio da Plataforma Google Meet.

Justificativa: Conforme documentos nº 2026872, 2027118, 2026871 e 1941310

QtdeItem Unidade Vlr. Unitário Vlr. TotalMarca

 45.375,00 45.375,00 Unid 10014842 - Contratação da empresa WeGov - Treinamento para Gestão Pública LTDA ME - 

CNPJ: 21.922.841/0001-26 - para realização de capacitação na área de gestão da inovação 

e estruturação de laboratórios, para 75 servidores do MPRN, com carga horária de 45 

(quarenta e cinco) horas/aula, na modalidade on-line, por meio da Plataforma Google Meet.

TATIANA DE SANTANA LOPES

CHEFE DE SETOR DE EXEC.ORÇ. E FINANCEIRA

GLAUCIO PINTO GARCIA

PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO

892.763.373-34

515.559.215-15

Top Down Consultoria Ltda. Emitido por: MARIA BEATRIZ FERREIRA TEOFILO FERRARI
Documento nº 2037640 do procedimento: 202303220000153202159
Validação em https://consultapublica.mprn.mp.br/validacao através do Código nº 9cb4b2037640. Pág. 1 de 2Anexo - LIODS (1010954)         SEI 0000803-10.2022.6.02.8000 / pg. 25
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Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTA

Assinaturas do Documento

Assinado eletronicamente por GLAUCIO PINTO GARCIA, PROCURADOR-GERAL DE
JUSTICA ADJUNTO,  em 15/10/2021 às 13:29,  conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento na MP 983/2020 de 16/06/2020 e Res. nº 037/2019-PGJ/RN.

Documento nº 2037640 do procedimento: 202303220000153202159
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SETOR TÉCNICO PEDAGÓGICO

Rua dos Tororós, 1839, Lagoa Nova, Térreo, Cep 59054-550, Natal/RN
Telefone(s): ( 84) 9 9972-4785 E-mail: ceaf@mprn.mp.br

- TERMO DE REFERÊNCIA - TR

1. OBJETO
1.1 Contratação da empresa WeGov - Treinamento para Gestão Pública LTDA ME -

CNPJ: 21.922.841/0001-26 - para realização de capacitação na área de gestão da

inovação e estruturação de laboratórios, para 75 servidores do MPRN, com carga

horária de 45 (quarenta e cinco) horas/aula, na modalidade on-line, por meio da

Plataforma Google Meet.

2. JUSTIFICATIVA/RESULTADOS ESPERADOS
2.1 Considerando que o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional tem como

missão a promoção de cursos, eventos, seminários, congressos, simpósios,

pesquisas, estudos e publicações visando ao aprimoramento profissional e cultural

dos membros, servidores e auxiliares desta instituição, conforme mencionado no

artigo 1º da Resolução nº 080/2020 - PGJ/RN;

2.2 Considerando a necessidade de atualização periódica de membros e servidores

deste Ministério Público, visando a melhoria do desempenho e, consequentemente,

a otimização dos resultados no cumprimento da missão institucional, de acordo com

a Resolução 139/2018, que dispõe sobre os procedimentos e formatos das ações

educacionais promovidas pelo CEAF;

2.3 Considerando que no planejamento estratégico vigente do MPRN consta o

objetivo estratégico “Promover a cultura de inovação no MPRN” e que o Laboratório

de inovações é um dos projetos estratégicos vinculados a esse objetivo;

Documento nº 1972110 do procedimento: 202303220000153202159
Validação em https://consultapublica.mprn.mp.br/validacao através do Código nº cd46b1972110. Pág. 1 de 14Anexo - LIODS (1010954)         SEI 0000803-10.2022.6.02.8000 / pg. 27
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2.4 A contratação da presente capacitação se justifica por possibilitar a exposição

do arcabouço teórico e metodológico que auxiliará na estruturação do laboratório de

inovações e desenho de seus serviços para a instituição;

2.5 Ademais, as oficinas que serão ofertadas na capacitação, à exemplo da oficina

de Design Thinking, com foco na atuação finalística, tem por objetivo apresentar

ferramentas que possibilitem ao membro do MPRN agregar na sua atuação a

dimensão “inovação”, colaborando assim para uma atuação mais resolutiva deste

órgão.

2.6 Esta contratação poderá ser realizada mediante inexigibilidade de licitação, com

fulcro no Art. 25, Caput, inciso II, c/c o Art. 13 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de

1993 e suas alterações;

2.7 Para a realização do Curso, foi feita a escolha da empresa WeGov –

Treinamento para Gestão Pública, referência nacional em inovação no Setor Público

que já atendeu mais de 320 instituições públicas desde a sua fundação, cujo modelo

de aprendizagem é integrar os aprendizes no processo de aprendizagem por meio

da experimentação (learn by doing), e tem como propósito inovar o setor público.

2.8 A empresa conta em seu corpo docente com facilitadores experientes no ramo

da administração, a exemplo de: André Tamura: Fundador e Diretor Executivo da

WeGov. Empreendedor público, entusiasta da inovação em governo e das

mudanças sociais. Estudou Administração de Empresas e Ciências Econômicas.

Gabriela Tamura: Fundadora e Diretora de Negócios da WeGov. Administradora

Pública graduada pela Universidade do Estado de Santa Catarina, Pós-graduada

em Gestão Pública pela Universidade Aberta do Brasil. Victor Burigo possui

graduação em Administração Pública pela UDESC, em Direito pela UNIVALI e

mestrado em Administração pela UFSC, onde trabalhou em projetos de pesquisa e

extensão sobre Administração Pública, Coprodução do Bem Público, Gestão Social

e Governança Pública. Tem experiência profissional como advogado e como

professor universitário de Administração Pública, além de atividades de liderança

acadêmica em organizações estudantis e em conselhos municipais.
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2.9 No que concerne à singularidade do serviço, a Lei 8.666/93, que institui normas

para Licitações e Contratos Administrativos em seu art. 13, considera em seu rol de

serviços técnicos profissionais especializados, o treinamento e o aperfeiçoamento

de pessoal, prevendo o referido ordenamento em seu art. 25 a inexigibilidade de

licitação, quando houver inviabilidade de competição, e no caso específico do

treinamento e aperfeiçoamento de pessoal cuidou de dispensar um tratamento

diferenciado caracterizando-o como especial, tornando-o individualizado e distinto

dos demais, a saber:

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 […].1

2.10 No vertente caso, compreende-se claramente que o serviço de treinamento e

aperfeiçoamento de pessoal se enquadra em natureza singular uma vez que será

realizado por pessoa jurídica dotada de corpo técnico especializado, cuja produção

é intelectual, e dotada de característica de personalismo inconfundível.

2.11 Ao comentar essa hipótese de contratação direta, Marçal Justen Filho defende

que:

“Objeto singular não significa a ausência de pluralidade de pessoas

em condições de prestar serviço. É uma fórmula verbal para indicar a

complexidade da necessidade administrativa a ser satisfeita”.2

2.12 Ademais, e por se tratar de um serviço de aperfeiçoamento, ainda que

possamos eleger como características técnicas os objetivos – gerais e específicos –

2 (Curso de Direito Administrativo, 3ª ed., pág 404)
1 http://www.planalto.g ov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm . Acesso em 15.03.2017
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a metodologia, a carga horária, conteúdo programático, público-alvo, dentre outros,

o objeto do serviço de treinamento somente se materializa através da aula ou

palestra.3

2.13 Dito isso, ainda que utilizássemos uma mesma série de critérios objetivos

(metodologia, carga horária, objetivos, conteúdo programático, etc.), por ser o objeto

de serviço a formação, não seria possível considerá-la de forma padronizada e

uniforme, pois qualquer que seja a Instituição, ainda que dotada de corpo técnico

equivalente, e aplicando os mesmos critérios objetivos acima indicados, ainda assim

não produziriam um mesmo resultado, pois sempre serão desiguais os produtos que

as variadas pessoas físicas e/ou jurídicas oferecem, tornando-se inviável a licitação.

2.14 O Tribunal de Contas da União editou a SÚMULA Nº 264, que traz o seguinte

conceito de singularidade:

A inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços técnicos

com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização somente é

cabível quando se tratar de serviço de natureza singular, capaz de

exigir, na seleção do executor de confiança, grau de subjetividade

insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação

inerentes ao processo de licitação, nos termos do art. 25, inciso II, da

Lei nº 8.666/1993.

2.15 Assim, para o TCU, o administrador público deve, ao avaliar se o curso que

pretende contratar é ou não singular, perquirir se o referido curso traz em si grau de

subjetividade que o torna insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos

inerentes ao processo de licitação.

2.16 No vertente caso, compreende-se claramente que o serviço de treinamento e

aperfeiçoamento de pessoal para o qual se pleiteia realizar a capacitação dos

servidores do MPRN se enquadra em natureza singular.

3 CHAVES, Luiz Cláudio de Azevedo Chaves. Contratação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal: caso de licitação, dispensa ou inexigibilidade? Coluna Jurídica JML, p.10
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2.17 Dessa forma, encontra-se plenamente justificada a viabilidade de fornecimento

do serviço almejado mediante a inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25,

inciso II, § 1º, e do art. 13, inciso VI, ambos da Lei nº 8.666/1993.

2.18 Pretende-se com essa contratação, atender a necessidade da

Procuradoria-Geral de Justiça em estruturar o laboratório de inovações, atendendo

a um dos objetivos do planejamento estratégico vigente no MPRN “Promover a

cultura de inovação no MPRN”.

2.19 Informações adicionais podem ser observadas no Estudo Técnico Preliminar

(doc.  1941195 ).

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1 Contratação de empresa para realização de capacitação na área de gestão da

inovação e estruturação de laboratórios, para 75 servidores do MPRN, com carga

horária de 45 (quarenta e cinco) horas/aula, na modalidade on-line, por meio da

Plataforma Google Meet, conforme proposta da empresa doc. 1920976 .

DESCRIÇÃO QUANTIDADE
CARGA

HORÁRIA
PARTICIPANTES

VALOR
UNITÁRIO

Palestra sobre Inovação

no Setor Público

palestrante.

1 2h Ilimitado R$ 5.000,00

Oficina Let`s Gov -

Laboratórios de inovação.
1 12h 30 R$ 18.000,00

Oficina Design Thinking

aplicado
1 16h 30 R$ 20.000,00

Oficina Implementação de

projetos
1 15h 15 R$ 17.500,00

TOTAL - 45h 75 R$ 60.500,00
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4. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

4.1 O valor total objeto da presente contratação é de R$ 60.500,00 (sessenta mil e

quinhentos reais), conforme proposta em anexo.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 A Dotação Orçamentária deverá ser informada pela Diretoria de Orçamento,

Finanças e Contabilidade da Procuradoria-Geral de Justiça em momento oportuno,

porém, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF sugere a

utilização da ação: 230701 e da natureza de despesa: 3.3.90.39.048.

6. MÉTODO DE SELEÇÃO E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

6.1 O Setor Técnico-Pedagógico sugere a contratação direta mediante

inexigibilidade de licitação, com fulcro no Art. 25, caput, inciso II, c/c o Art. 13 da Lei

n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

7. PRAZOS E CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO

7.1 Para execução do objeto do Presente Termo de Referência, a contratada deverá

realizar as seguintes atividades: Palestra; Oficina Let’s Gov; Oficina Design Thinking

Aplicado e Workshop de Implementação, com carga horária total de 45 horas/aula,

para 75 servidores do MPRN, por meio da Plataforma Google Meet, de acordo com

cronograma da tabela abaixo:

ETAPA DESCRIÇÃO DATA HORÁRIO

1ª

Palestra sobre Inovação no

Setor Público palestrante.
20 de outubro 2021 10h às 12h

Oficina Let`s Gov -

Laboratórios de inovação.

25, 27 e 29 de outubro de

2021
14h às 18h

2ª
Oficina Design Thinking

aplicado

10, 12, 17 e 19 de novembro

de 2021
14h às 18h

3ª
Oficina Implementação de

projetos

novembro e dezembro de

2021;  fevereiro de 2022
a definir
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7.2 As datas e horários previstos na proposta de preço poderão ser alteradas, desde

que de comum acordo entre as partes.

7.3 A contratada deverá estar disponível no horário a ser combinado com o Centro

de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), conforme orientações emanadas

pela Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ).

7.4 Caberá à contratada gerir as inscrições, organizar a sala de aula virtual em que

será realizada a transmissão e emitir os certificados digitais.

7.5 Ao final de cada etapa, conforme subtópico 7.1, a contratada deverá encaminhar

a Nota Fiscal ou documento equivalente relativo à etapa executada.

8. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

8.1 O serviço será recebido pelo CEAF, de acordo com a norma interna da

Procuradoria-Geral de Justiça, da seguinte forma:

a) Provisoriamente, no ato da prestação de cada etapa, para efeito de posterior

verificação de sua conformidade com as especificações do contrato; e

b) Definitivamente, contado da apresentação da Nota Fiscal ou documento

equivalente relativos a cada etapa, nos seguintes prazos:

I - até 03 (três) dias úteis, para as despesas cujo valor da contratação não

ultrapasse o limite previsto no inciso II do Art. 24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de

1993 e suas alterações;

II - até 15 (quinze) dias corridos, para as despesas cujo valor da contratação seja

superior ao valor previsto no inciso anterior.
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9. CONDIÇÕES E PRAZO PARA PAGAMENTO

9.1 O pagamento será parcelado, realizado em até 30 (trinta) dias, contados do

recebimento definitivo de cada etapa, conforme subtópico 7.1 e 7.5 deste TR.

9.2 Quando o valor total da contratação não ultrapassar o limite de que trata o inciso

II do Art. 24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, os

pagamentos deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da

data da apresentação da Nota Fiscal ou documento equivalente, nos termos do Art.

5º, § 3º, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

9.3 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na

conta-corrente do fornecedor.

9.4 Será considerada a data do pagamento o dia que constar como emitida a ordem

bancária para pagamento.

9.5 No caso de atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido

de alguma forma para tanto, serão devidos pela contratante atualização financeira à

taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em

regime de juros simples.

9.6 O valor dos encargos será calculado pela fórmula: AF = I x N x VP, onde: AF =

Atualização Financeira devida; N = Números de dias entre a data prevista para o

pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira =

0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 Executar este Termo de Referência em conformidade com as cláusulas

acordadas e normas estabelecidas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

alterações.

10.2 Manter a regularidade jurídica/econômico/financeiro e fiscal, bem como sua
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qualificação técnica, durante toda a execução do Contrato.

10.3 Indicar preposto a quem o Gestor do Contrato se reportará de forma ágil,

visando organizar e coordenar os serviços sob a responsabilidade da contratada.

10.4 Atender às convocações da contratante cumprindo os prazos estipulados por

ela em cada convocação.

10.5 Informar até 02 ( dois) úteis à contratante as alterações de dados, como, por

exemplo, endereços, telefones, e-mail, nome de representantes, que possam

influenciar na comunicação das partes.

10.6 Solicitar, em tempo hábil, todas as informações necessárias para o

cumprimento das obrigações contratuais.

10.7 Apresentar os preços do objeto contratual abrangendo todas as despesas,

entre as quais destacam-se: impostos, taxas, fretes e demais encargos, de qualquer

natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto.

10.8 Apresentar os preços do objeto contratual abrangendo todas as despesas,

entre as quais destacam-se: plataforma (sistema de inscrições, de transmissão e

certificados digitais), honorários e despesas com facilitadores, e impostos.

10.9 Manter sigilo quanto às informações que, por qualquer meio, venha a ter

acesso ou manipule durante a contratação, referentes à Administração Pública,

servidores, processos ou quaisquer outras que pela sua natureza não devam ser

divulgadas, assumindo total responsabilidade sobre sigilo, mesmo com o fim da

contratação, sob pena de aplicação das sanções previstas no contrato, sem prejuízo

das responsabilidades civil e criminal.

10.10 Responsabilizar-se civil, penal e administrativamente pela reparação de todos

os danos, perdas e prejuízos que, direta ou indiretamente, decorram de sua ação ou

omissão, por culpa ou dolo sua, de seus empregados, de seus prepostos ou de

terceiros no exercício de suas atividades, causados ou provocados à contratante e a
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terceiros, não excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalização por

parte da contratante.

10.11 Respeitar as normas internas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas

dependências da contratante.

10.12 Manter os seus funcionários identificados por crachá, quando nas

dependências da contratante, devendo substituir imediatamente qualquer um deles

que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas do contratante.

10.13. Oferecer cinco inscrições para o curso Fácil - Formação de facilitadores a ser

realizado em 01, 02, 06 e 07 de dezembro de 2021 na modalidade multi company,

remoto.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 Fiscalizar este Termo de Referência em conformidade com as cláusulas

acordadas e normas estabelecidas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas

alterações.

11.2 Permitir acesso dos empregados da contratada às dependências da

contratante, quando devidamente identificados, para prestação dos serviços,

proporcionando todas as facilidades para que a contratada possa cumprir suas

obrigações dentro das normas e condições contratuais.

11.3 Prestar esclarecimentos pertinentes ao objeto do contrato que venham a ser

formalmente solicitados pela contratada.

11.4 Efetuar o pagamento à contratada de acordo com o prazo e a forma

estabelecidos neste documento.

11.5 Encaminhar lista dos participantes (nome completo e e-mail) até 10 dias antes

da prestação do serviço.
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12. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

12.1 A Gestão de todas as atividades relacionadas à contratação deste Termo de

Referência será acompanhada e fiscalizada pelo Chefe do Setor

Técnico-Pedagógico e, na sua ausência, pelo Coordenador do CEAF.

13. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

13.1 Apresentação de no mínimo um atestado de capacidade técnica,

exclusivamente em nome da licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público

ou privado, que comprovem a prestação de serviços compatíveis com o objeto do

presente Termo de Referência.

14. SANÇÕES

14.1 Aplicam-se as seguintes sanções administrativas nos casos de inadimplemento

das obrigações contratuais, garantida a prévia defesa:

I – Advertência;

II – Multa nas seguintes condições:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) a cada 15 minutos sobre o valor total

contratado, no caso de atraso injustificado na execução do objeto contratado,

limitada a incidência de 02 (duas) horas;

b) 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de

inexecução parcial da obrigação assumida; e

c) 30% (trinta por cento) sobre o valor total contratado, em caso de

inexecução total da obrigação assumida.

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração Pública, por período não superior a 2 (dois) anos;
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IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade que

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subtópico

14.1 – III.

14.2 As sanções previstas no subtópico 14.1 – I, III, e IV poderão ser aplicadas

conjuntamente a do subtópico 14.1 – II, facultada a defesa prévia do interessado, no

respectivo processo.

14.3 As sanções de advertência e multa – 14.1 (I e II) – podem ser aplicadas pelo

gestor do contrato.

14.4 Nos casos em que a execução do objeto do contrato ocorrer de forma

fracionada, a multa prevista no subtópico 14.1 – II – alínea “a” incidirá apenas sobre

a parcela que estiver em atraso.

14.4 Os procedimentos e competência de aplicação das sanções previstas neste

termo de referência, deverão obedecer à Resolução n°158/2015-PGJ/RN (Arts. 8° a

19), publicada no DOE n° 13.551, de 28 de outubro de 2015.

14.5 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será cobrada

administrativamente, deduzindo-se do valor da Nota Fiscal ou documento

equivalente e não sendo suficiente, será intimado o particular contratado para que

efetue o pagamento mediante depósito na conta da contratante, ou, ainda quando

for o caso, cobrado judicialmente.

14.6 Na contagem dos prazos para defesa prévia, recurso e pedido de

reconsideração, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

14.7 Os prazos deverão se iniciar e vencer em dias de expediente da Administração

contratante.

14.8 As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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14.9 As sanções administrativas dispostas neste termo não excluem as previstas na

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no que couber.

15. DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 Será considerada comunicação oficial todo contato realizado por

correspondência (física ou eletrônica, incluindo-se o WhatsApp) e publicação no

Diário Oficial do Estado.

15.2 As partes deverão, obrigatoriamente, fornecer um número telefônico válido para

contato via WhatsApp, bem como conta de e-mail, para fins de estabelecimento de

correspondências.

15.3 É vedada a contratação que esteja em desacordo com as previsões contidas

na Resolução nº 006/2018-PGJ/RN, que dispõe sobre as hipóteses de proibição de

contratações públicas por parte do Ministério Público do Estado do Rio Grande do

Norte em decorrência da configuração de Nepotismo.

15.4 Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com

relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Termo de Referência

serão dirimidas pela unidade demandante, por meio de Ofício, e-mail

ceaf@mprn.mp.br ou pelo telefone (84) 999724785, em dias e horários de

funcionamento da instituição.

15.5 Integra este TR, dele fazendo parte, a proposta apresentada pela futura

contratada.

15.6 Eventuais divergências entre proposta apresentada pela contratada e este

documento, prevalecerá o Termo de Referência.

Natal/RN, 27 de setembro de 2021.

Avany Bernardino Corrêa Sobral
Chefe do Setor Técnico-Pedagógico
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Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
SETOR TÉCNICO PEDAGÓGICO

Assinaturas do Documento

Assinado eletronicamente por AVANY BERNARDINO CORREA SOBRAL, CHEFE DE
SETOR,  em 27/09/2021 às 16:54,  conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
n a  M P  9 8 3 / 2 0 2 0  d e  1 6 / 0 6 / 2 0 2 0  e  R e s .  n º  0 3 7 / 2 0 1 9 - P G J / R N .

Documento nº 1972110 do procedimento: 202303220000153202159
Validação em https://consultapublica.mprn.mp.br/validacao através do Código nº cd46b1972110. Pág. 14 de 14Anexo - LIODS (1010954)         SEI 0000803-10.2022.6.02.8000 / pg. 40

https://consultapublica.mprn.mp.br/validacao/cd46b1972110/202303220000153202159
https://consultapublica.mprn.mp.br/validacao/cd46b1972110/202303220000153202159
https://consultapublica.mprn.mp.br/validacao/cd46b1972110/202303220000153202159


Instituição Serviço Formato Realização Horas Valor total Valor hora
Ministério Público do Estado de Goiás Let`s Gov - Laboratórios de inovação Remoto 2021 12 R$ 18.000,00 R$ 1.500,00
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte Let`s Gov - Laboratórios de inovação Remoto 2021 12 R$ 18.000,00 R$ 1.500,00
Tribunal de Contas do Estado do Ceará Let`s Gov - Laboratórios de inovação Remoto 2021 8 R$ 18.000,00 R$ 2.250,00
Tribunal de Justiça do Ceará Let`s Gov - Laboratórios de inovação Remoto 2020 8 R$ 18.000,00 R$ 2.250,00
Governo do Estado do Ceará - Íris Lab Let`s Gov - Laboratórios de inovação Presencial 2019 16 R$ 34.000,00 R$ 2.125,00
Governo do Estado de Santa Catarina Let`s Gov - Laboratórios de inovação Presencial 2019 16 R$ 34.000,00 R$ 2.125,00
Proposta para TRE-AL Let`s Gov - Laboratórios de inovação Remoto 2021 16 R$ 25.000,00 R$ 1.562,50
Proposta para TRE-AL Let`s Gov - Laboratórios de inovação Presencial 2021 16 R$ 35.000,00 R$ 2.187,50
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WE GOV-TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA

AVN  LUIZ BOITEUX PIAZZA, 1302, LOTE 87/89

CACHOEIRA DO BOM JESUS - FLORIANOPOLIS - SC - 88.056-000

Telefone: 4888489972

CNPJ: 21.922.841/0001-26

CMC: 485.062-9

DANFPS-E
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 653

Autorização: 195815

Emissão: 23/10/2019

Código de Verificação: DFE9-A516-8597-CA8F

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO - ENA

CFPS

9205

ENDEREÇO

Rodovia Admar Gonzaga, 1188

BAIRRO/DISTRITO

Itacorubi

CEP

88.034-000

MUNICÍPIO

Florianópolis

UF

SC

País

BRASIL

CPF/CNPJ/Outros

11.216.929/0001-79

CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade (Descrição CNAE) Descrição do Serviço CST Aliq. Valor Unitário Qtde Valor Total

8599604 (TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E

GERENCIAL) OFICINA LET´S GOV – FAZENDO A INOVAÇÃO

ACONTECER NO SERVIÇO PÚBLICO,   DATA DE REALIZAÇÃO

DIA 22 E 23 DE OUTUBRO CARGA HORÁRIA 16 HORAS.

1 0,00 R$ 30.000,00 1 R$ 30.000,00

Cálulo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN

R$ 0,00

Valor do ISSQN

R$ 0,00

Base de Cálculo ISSQN Subst.

R$ 0,00

Valor do ISSQN Subst.

R$ 0,00

Valor Total dos Serviços

R$ 30.000,00
Dados adicionais

Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Dados bancários: Banco do Brasil Ag: 3174-4 Conta Corrente : 30820-X. Vencimento após 15 dias da emissão

desta nota. Aliquota ISS: 3,74%.

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA

INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO,

INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DFE9A5168597CA8F E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO

MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4850629
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Atestado de Capacidade Técnica

O  Tribunal de Justiça do Estado do Ceaá , inscrito no CNPJ

09.444.530/0001-01 com sede em Fortaleza, Ceará por meio do(a) servidor(a)

Welkey Costa do Carmo, declara que a empresa We Gov –Treinamento para

Gestão Pública LTDA ME , inscrita no CNPJ 21.922.841/0001-26, realizou o

curso LET`S GOV – Fazendo a inovação acontecer no setor público - , na

modalidade remota, com carga horária equivalente a 8 horas.

Atestamos que tal serviço foi executado com qualidade, competência e

eficiência, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que

desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Além da qualidade atestado que a oficina tem caráter autoral, não existindo

outra igual no mercado.

Fortaleza, 20 de agosto de 2020.

____________________________

Welkey Costa do Carmo 

Gerente de desenvolvimento organizacional

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará

welkey.carmo@tjce.jus.br

85 994347864

Anexo - LIODS (1010954)         SEI 0000803-10.2022.6.02.8000 / pg. 46



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

CNPJ: CGF:

Exercício:

Razão social CGFCNPJ

Endereço
00806151-WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA - ME

2020
040101-FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO

21.922.841/0001-26

41.655.846/0001-47 069328625

N O T A   D E   E M P E N H O   D A   D E S P E S A (NED)

Emissão: 27/07/2020 20:52:37

SERVIDÃO LAJE DE PEDRA N° 151, BAIRRO: ITACORUBI, DISTRITO: LAJE DE PEDRA, MUNICÍPIO: FLORIANÓPOLIS,
UF: SC, CEP: 88.034-605

N° Proposta:
Número: 00001529

00001520

Credor

Especificação Geral
2º GRAU - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO CURSO FAZENDO A INOVAÇÃO ACONTECER NO SETOR PÚBLICO, NA
MODALIDADE “ON-LINE”, EM AMBIENTE VIRTUAL DISPONIBILIZADO PELA PRÓPRIA EMPRESA, COM CARGA
HORÁRIA TOTAL DE 8 HORAS/AULA, NOS DIAS 20, 22 E 24 DE JULHO DE 2020 .

Contrato

Convênio Qtd Benef. Pagto.NPF
00000001 ÚNICO

Tipo Aquisição
SERVICOS

Mod. sem Licitação Dispositivo Legal
ART 25, INCISO IIINEXIGIBILIDADE

Projeto N° Proc. Sist. Protocolo
85100721020

Saldo Anterior(R$)
13.572,2331.572,23 1.374.392,95

Saldo Atual(R$)Saldo Anterior(R$)Saldo Atual(R$)
1.392.392,95

Dotação Orçamentária Programação Financeira

Item de Despesa
33903900093-CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CONGRESSOS

   UO              FU  SFU  PG   ACAO   LG            ND              FR   I   D               |                     C. Reduzido
04200011.02.128.512.20538.15.33903900.2.70.00.1.20 217

Classificação da Despesa

DESEMBOLSO

18.000,00 - DEZOITO MIL REAIS

Motivo Efeito Natureza
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO ORDINÁRIA

Valor (R$)

Seq - Código        QtdUnid.Especificação Vlr Total(R$)
Itens de Aquisição / Serviços

Vlr Unt(R$)
1 - 2º GRAU - REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO CURSO

FAZENDO A INOVAÇÃO ACONTECER NO SETOR PÚBLICO, NA
MODALIDADE “ON-LINE”, EM AMBIENTE VIRTUAL
DISPONIBILIZADO PELA PRÓPRIA EMPRESA, COM CARGA
HORÁRIA TOTAL DE 8 HORAS/AULA, NOS DIAS 20, 22 E 24 DE
JULHO DE 2020 .

18.000,00 18.000,001,00UND

Valor Total dos Itens (R$): 18.000,00

Data Valor (R$)
Previsão de Desembolso

27/07/2020 18.000,00
Previsão de Desembolso Total: 18.000,00

Ordenador de DespesaResponsável p/ Emissão

ÍTALO DE ALENCAR COSTA

atesto o recebimento em  ____/____/________ .

RAUL FEITOSA DE LUCENA CANDIDO
025.352.393-10

,Eu,

391.457.433-04

, matrícula:

Página 1 de1
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ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CONSULTORIA JURÍDICA

Processo nº  8510072-10.2020.8.06.0000

Interessado: Coordenadoria de Educação Corporativa da Secretaria de Gestão

de Pessoas – SGP.

Assunto: Contratação de capacitação para servidores do Poder Judiciário do Esta-

do do Ceará, a ser ministrado pela empresa WeGov – Treinamento para Gestão Pú-

blica, cujo tema é: “LET´S GOV – FAZENDO A INOVAÇÃO ACONTECER NO SE-

TOR PÚBLICO”.

PARECER

Sob análise, pleito da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal

de Justiça do Estado do Ceará para a contratação da empresa WeGov – Treina-

mento para Gestão Pública, instituição que capacitará servidores do judiciário cea-

rense através da oficina “LET´S GOV – FAZENDO A INOVAÇÃO ACONTECER NO

SETOR PÚBLICO”.

De  acordo  com  a  informação  da  Coordenadoria  de  Educação

Corporativa, a participação dos servidores nesse curso tem como objetivo auxiliar o

Poder Judiciário a trabalhar de forma colaborativa, atualizar os participantes sobre

ferramentas,  metodologias  e  novas  formas  de  trabalho,  bem  como  apontar

caminhos para a disseminação da inovação nos órgãos públicos.

Instruem os autos os seguintes documentos:

a) Informação nº 074/2020/Coordenaria de Educação Corporativa,

(pág. 12);

1
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b)  proposta  metodológica  e  financeira  do  curso  emitida  pela

empresa WeGov - Treinamento para Gestão Pública LTDA ME (págs.03-08).

c) dotação orçamentária (pág. 17).

d)  Notas  de  Empenhos  de  órgãos  públicos  comprovando  valor

ofertado (pág. 09).

É, no essencial, o relatório. Cumpre-nos opinar.

Preliminarmente,  vale  ressaltar  que  o  âmbito  de  análise  deste

parecer se restringe, única e tão somente, aos aspectos legais da contratação ora

pretendida,  não  se  imiscuindo,  pois,  em  aspectos  técnicos,  econômicos,  de

conveniência e oportunidade, que são próprios do Administrador Público.

Como se sabe, a regra, no direito brasileiro, é a obrigatoriedade de

prévia licitação para a contratação de bens e serviços pela Administração Pública,

como se depreende a partir da leitura do art. 37, inciso XXI, da CF/88, in verbis:

“Art.  37.  A  administração  pública  direta  e  indireta  de

qualquer dos poderes da União,  dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios obedecerá sempre aos princípios

de  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e

eficiência e, também, ao seguinte:

(…)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação,

as  obras,  serviços,  compras  e  alienações  serão

contratadas mediante processo de licitação pública que

assegure  igualdade  de  condições  a  todos  os

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações

de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta,

nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências

de  qualificação  técnica  e  econômica  indispensáveis  à

garantia do cumprimento das obrigações.” (Grifo nosso).

Nota-se,  porém,  que  a  própria  Constituição  Federal  atribuiu

competência ao legislador para definir hipóteses excepcionais em que é possível a

contratação  direta  pela  Administração  Pública,  sem  a  necessidade  de  prévia

2
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licitação.

Nesse sentido, regulamentado a ressalva contida na primeira parte

do  supracitado  inciso  XXI  do  art.  37  da  CF/88,  a  Lei  nº  8.666/93,  estabelece,

expressamente, os casos em que a licitação é dispensável, embora possível (art.

24) ou inexigível, por inviabilidade prática de competição no mercado (art. 25).

Pois bem, pela matéria trazida nos autos, percebe-se que a unidade

requerente  -  Coordenaria  de Educação Corporativa da SGP -  está pleiteando a

contratação, por inexigibilidade de licitação, de treinamento para os servidores do

judiciário  cearense,  através da oficina:  “LET´S GOV – FAZENDO A INOVAÇÃO

ACONTECER NO SETOR PÚBLICO. 

Pressupõe-se, aqui, que a área técnica se certificou que não há no

mercado  outra  capacitação  de  mesma  similitude  da  trazida  no  bojo  dos  autos

processuais,  denotando,  assim,  a  singularidade  do  objeto,  bem  assim  que  a

empresa WeGov -  Treinamento para Gestão Pública LTDA ME possui expertise

única na promoção deste tipo de treinamento.

Desse  modo,  partindo  da  premissa  e  considerando  que  foram

seguidos os requisitos acima delineados (singularidade do objeto e notoriedade da

empresa e instrutores), temos que, no presente caso, é sim possível a contratação

direta  da  empresa  WeGov  -  Treinamento  para  Gestão  Pública  LTDA  ME,  por

inexigibilidade de licitação, dada a inviabilidade prática de competição no mercado

decorrente  da  singularidade  do  próprio  curso  que  será  realizado,  achando-se

atendido, pois, o disposto no art. 25, inciso II, c/c o art.  13, inciso VI, da Lei n.º

8.666/93, ex vi:

“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade

de competição, em especial:

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13

desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de

notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de

publicidade e divulgação;

Art.  13.  Para  os  fins  desta  lei,  consideram-se  serviços

técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos

a:

VI – treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;”

3
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Revela-se, no exame da matéria, que o treinamento em si será de

grande importância para este Poder Judiciário,  na medida em que atualizará os

participantes  sobre  ferramentas,  metodologias e novas formas de trabalho,  bem

como  apontar  caminhos  para  a  disseminação  da  inovação  dentro  do  judiciário

estadual cearense.

Diante de tal panorama, resta evidenciado, portanto, que não seria

factível a realização de processo licitatório no caso em tela, pois, certamente, não

há no  mercado  outra  oportunidade  de  capacitação  idêntica,  com  o  mesmo

conteúdo, instrutor e condições.

Sobre  assunto,  não é  outra a  orientação do colendo Tribunal  de

Contas da União, como se lê no precedente abaixo colacionado:

“...  as  contratações  de  professores,  conferencistas  ou

instrutores  para  ministrar  cursos  de  treinamento  ou

aperfeiçoamento  de  pessoal,  bem  como  a  inscrição  de

servidores para participação de cursos abertos a terceiros

enquadra-se  na  hipótese  de  inexigibilidade  de  licitação

prevista no inciso II do art. 25 combinado com o Inciso VI

do art. 13 da Lei nº 8.666/93;” (TCU - Decisão nº 439/98 –

Rel. Mini Adhemar Paladinii Ghisi).

Na  mesma  linha  de  entendimento  acima,  a  Advocacia-Geral  da

União expediu a Orientação Normativa nº 18 de 1º de abril de 2009, nos seguintes

termos:

“Contrata-se  por  inexigibilidade  de  licitação  com

fundamento no art.  25,  inc.  II,  da lei  n°  8.666,  de 1993,

conferencistas  para  ministrar  cursos  para  treinamento  e

aperfeiçoamento   de pessoal,  ou a inscrição em cursos

abertos, desde          que caracterizada a singularidade do

objeto e verificado tratar-se de notório especialista.”

Lembramos,  ademais,  que  a  Coordenadoria  de  Educação

Corporativa da SGP deverá anexar nos autos processuais toda documentação que

é exigida, de praxe, na formalização desse tipo de contratação, dentre as quais:

comprovação  de  regularidade  fiscal,  identificação  da  empresa  (contrato  social,
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CNPJ, etc) e outras que assim forem necessárias.

Ante  todo  o  exposto  e,  ressalvando-se  que  os  aspectos  de

conveniência e oportunidade se encontram fora da alçada desta Consultoria Jurídi-

ca, não vislumbramos óbices à contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da

empresa WeGov - Treinamento para Gestão Pública LTDA ME, para que ministre a

capacitação para os servidores deste Poder Judiciário, tendo por fundamento o dis-

posto no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso VI, ambos da Lei n.º 8.666/93.

É, S.M.J, o parecer. À superior consideração.

Fortaleza, 16 de julho de 2020.

Luis Valdemiro de Sena Melo

Assessor Jurídico

De acordo. À douta Presidência.

Luis Lima Verde Sobrinho

Consultor Jurídico

5

Anexo - LIODS (1010954)         SEI 0000803-10.2022.6.02.8000 / pg. 53



E-mail - 1011118

Data de Envio: 
  09/02/2022 17:48:33

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    gabriela@wegov.net.br

Assunto: 
  Documentação - OFICINA LET'S GOV - FAZENDO A INOVAÇÃO ACONTECER NO SETOR PÚBLICO

Mensagem: 
  
Prezada Senhora Gabriela,

Analisando a documentação encaminhada por Vossa Senhoria, ressaltamos que se faz necessária a
apresentação de documentações emitidas no período de até 1 (um) ano anterior à data da autorização da
inexigibilidade, no quantitativo mínimo de 3 (três) por modalidade - remoto e presencial.

Dúvidas podem ser esclarecidas por meio do telefone 82 99301 0575.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
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Atestado de Capacidade Técnica

A Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura -

SEDI , inscrito no CNPJ (05.957.049/0001-50) com sede em Porto Velho,

Rondônia, por meio do servidor Alexandre Mori, declara que a empresa We

Gov –Treinamento para Gestão Pública LTDA ME, inscrita no CNPJ

21.922.841/0001-26, realizou o programa de inovação HubGov no período de

maio a setembro de 2021, na modalidade híbrida (presencial e remoto) e com

carga horária de 86 horas, e valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Atestamos que tal serviço foi executado com qualidade, competência e

eficiência, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que

desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Além da qualidade atestada, informamos que o serviço tem caráter autoral, não

encontramos outro igual no mercado.

Porto Velho, 30 de Setembro de 2021.

_________________________________

Alexandre Mori

Coordenador de Ciência Tecnologia e Inovação da SEDI

alexandre.mori@gmail.com

11 994942157
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Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI
  

NE - NOTA DE EMPENHO

Unidade
Gestora                                                                                                                   
Número                                 Data Referência
110013                Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial                     
2021NE000069                   09/04/2021
do Estado de Rondônia
Gestão                
Processo                                                                                                   Nota
Empenho Original
11013                  Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial
do Estado de Rondônia
Evento                 Referência
Legal                                                                                      Pré‑Empenho
400010                RC09‑Emissão de Empenho da Despesa                                         Lei
8666/93 art.25
Credor                 Modalidade
Empenho                                                                             Empenho Centralizado
21.922.841/0001‑26                               WE GOV ‑TREIN.P. GESTAO PUBLICA         
Global                                    Não
LTDA ‑ ME
Endereço
Credor                                                                                                                   
Valor
‑  ‑ FLORIANOPOLIS ‑ SC ‑ 88034605                                                                               
 200.000,00  (Duzentos Mil Reais)
Grupo Programação
Financeira                                                                                         Tipo Prestação
Contas     Tipo Contrato
Outras Despesas Correntes ‑ Outros Serviços de
339                       Outros
Terceiro ‑ Pessoa Jurídica
Modalidade
Licitação                                                                                                           
Transação                            Obedece Ordem Cronológica
Licitação Inexigível
07                         0540 Nota
Empenho                                                                                Sim
Complemento
110013 11013 1 Diversos
 
Unidade Gestora Nota  Descentralização
Crédito                                                         Nota Descentralização Crédito
 
Gestão Nota Descentralização
Crédito                                                                            Contrato
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Histórico
05.957.049/0001‑50 Empenho destinado para para contratação de empresa
especializada em capacitações para o
desenvolvimento de uma cultura organizacional de inovação no setor público do Estado
de Rondônia para capacitação
dos servidores públicos em inovação e suas aplicações, em descobrir habilidades e
talentos para desempenhar
funções e resolver problemas na gestão pública, através do conhecimento aplicado,
bem como, os trabalhos
realizados pela Superintendência para desenvolver o Estado de Rondonia. 
 
Entrega
Data                     Prazo                                           Limite
 
Classificação Orçamentária
 
Esfera                  Unidade Orçamentária            Programa Trabalho
Fiscal                   11013                                           23 691 2000 1003 100301
Função                Subfunção
23 Comércio e
Serviços                                                                                                        691
Promoção Comercial
Programa           Ação
2000 DESENVOLVE RONDÔNIA                                                                                        
1003 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA E I
Subação             Fonte Recurso
100301 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E                                                                      
0.2.40.000000 0.240 ‑ Recursos Diretamente
DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA POR MEIO DA CIÊNCIA                                    
Arrecadados.
E TECNOLOGIA E I
Natureza Despesa
33.90.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
 
Cronograma  Desembolso
Janeiro                Fevereiro                                                         Março
Maio
Abril                     200.000,00     Junho
Julho                    Agosto                                                             Setembro
Outubro               Novembro                                                       Dezembro
 
Descrição Itens
Item                      Cód. Material              Qtd        
Especificação                                                       Unidade Medida Valor Unitário    
Valor Total
 
 
Unidade
Gestora                                                                                                                   
Número                                 Data Referência
110013                Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial                     
2021NE000069                   09/04/2021
do Estado de Rondônia
Gestão                
Processo                                                                                                   Nota
Empenho Original
11013                  Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial
do Estado de Rondônia
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Evento                 Referência
Legal                                                                                      Pré‑Empenho
400010                RC09‑Emissão de Empenho da Despesa                                         Lei
8666/93 art.25
Credor                 Modalidade
Empenho                                                                             Empenho Centralizado
21.922.841/0001‑26                               WE GOV ‑TREIN.P. GESTAO PUBLICA         
Global                                    Não
LTDA ‑ ME
Endereço
Credor                                                                                                                   
Valor
‑  ‑ FLORIANOPOLIS ‑ SC ‑ 88034605                                                                              
200.000,00  (Duzentos Mil Reais)
 
Descrição Itens
Item                      Cód. Material              Qtd        
Especificação                                                       Unidade Medida Valor Unitário    
Valor Total
1                                                                   1,00                                                           
                            unid                       200.000,00000    200.000,00
Capacitação dos servidores públicos em inovação
e suas aplicações, em descobrir habilidades e
talentos para desempenhar funções e resolver
problemas na gestão pública, através do
conhecimento aplicado, bem como, os trabalhos
realizados pela Superintendência para
desenvolver o Estado de Rondônia, na
preparação para receber investimentos em
tecnologia e inovação.
 
SIGEF/RO ‑ Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Módulo de Acompanhamento da Execução Orçamentária
Marcia Cristina Lima Dos Santos
Relatório Emitido em 09/04/2021 às 12:44 por

                                                                    

 
 
 
 

 
MIRNA S. M. DE BELLIS

SEDI/CONTAB 
 
 

JÉSSICA DE AGUIAR REIS
Coordenadora Administrativa e Financeira - SEDI

Documento assinado eletronicamente por JESSICA DE AGUIAR REIS,
Coordenador(a), em 09/04/2021, às 18:29, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto
nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
Documento assinado eletronicamente por MIRNA SARAIVA MARTINS ,
Contador(a), em 09/04/2021, às 18:45, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI,
informando o código verificador 0017266444 e o código CRC DA8A469F.

Referência: Caso responda esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o
Processo nº 0041.040773/2021-85 SEI nº 0017266444
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Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI 
  

TERMO DE REFERÊNCIA

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Unidade Orçamentária: Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI. 

1.2. Unidade Solicitante: Gerência de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia - GDCTEC.  

2. DA INTRODUÇÃO E BASE LEGAL

2.1. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, mo�vação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

2.3.  Em Observância ao disposto na Lei, elaboramos o presente Termo de Referência para que, através do procedimento legal e per�nente, observando os dispostos
da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e demais normas regulamentares estabelecidas neste edital e seus anexos. 

3. DO OBJETO E OBJETIVO

3.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a Contratação de empresa especializada em capacitações para o desenvolvimento de uma cultura organizacional
de inovação no setor público do Estado de Rondônia.

3.2. Temos como obje�vo a capacitação dos servidores públicos em inovação e suas aplicações, em descobrir habilidades e talentos para desempenhar funções e
resolver problemas na gestão pública, através do conhecimento aplicado, bem como, os trabalhos realizados pela Superintendência para desenvolver o Estado de
Rondônia, na preparação para receber inves�mentos em tecnologia e inovação.

3.3. As especificações dos itens constam relacionadas abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE

1

Contratação de empresa especializada em capacitações para o desenvolvimento de uma cultura organizacional de inovação no setor
público do Estado de Rondônia para capacitação dos servidores públicos em inovação e suas aplicações, em descobrir habilidades e
talentos para desempenhar funções e resolver problemas na gestão pública, através do conhecimento aplicado, bem como, os
trabalhos realizados pela Superintendência para desenvolver o Estado de Rondônia, na preparação para receber inves�mentos em
tecnologia e inovação, pelo período de 06 (seis) meses. 

Carga
Horária 

86 (oitenta
e
seis) horas 

4. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

4.1. A Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI, foi criada por força da Lei nº 827 de 15 de julho de 2015, com efeitos a par�r
de 01 de agosto de 2015, alterada pela Lei Complementar Nº 965 DE 20/12/2017, tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e-          
avaliar as ações governamentais rela�vas à promoção e ao fomento da indústria, do comércio, dos serviços, do artesanato; à gestão e ao desenvolvimento de
sistemas de produção, transformação, expansão, distribuição e comércio de bens minerais e energé�cos; ao comércio exterior; à atração de inves�mentos; às
concessões, inclusive às parcerias público privadas, às rela�vas ao desenvolvimento e ao fomento da pesquisa e à geração e aplicação de conhecimento cien�fico e
tecnológico e as ações rela�vas a transportes e obras públicas, especialmente no que se refere a infraestrutura de transporte terrestre, aeroviário, hidroviário,
terminais de transportes de passageiros e cargas, estrutura operacional de transportes, regulação e concessão de serviços, compe�ndo-lhe, ainda:

a) Formular planos, programas, projetos e processos em sua área de competência, observadas as diretrizes governamentais e estratégicas de Governo;

b)  Promover ações que visem à atração de novos empreendimentos para o Estado, à modernização e ao desenvolvimento das empresas já instaladas e à expansão de
negócios nos mercados interno e externo;

c) Ar�cular-se com o setor público e En�dades representa�vas do setor empresarial visando ao ordenamento econômico e à instalação de empreendimentos nas várias
regiões do Estado, observadas as diretrizes governamentais e estratégicas;

d) Subsidiar a polí�ca locacional dos empreendimentos, observados os critérios de equilíbrio regional;

e) Atuar, em ar�culação com as En�dades competentes, na formulação e execução de programas, projetos, processos e ações de apoio e fomento às microempresas e
empresas de pequeno e médio porte;

f) Coordenar as polí�cas e ações relacionadas ao desenvolvimento dos arranjos produ�vos locais;

g) Coordenar e assessorar os Órgãos e En�dades do Estado na contratação e gestão de Projetos de Parcerias Público Privadas   PPP, observadas as diretrizes do Conselho
Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas - CGPPP;

h) Gerir os contratos de PPP na sua área de atuação;

i) Formular e coordenar a polí�ca estadual de ciência e tecnologia e supervisionar sua execução nas ins�tuições que compõem sua área de competência, bem como avaliar o
impacto dessas polí�cas;

j) Apoiar inicia�vas locais voltadas para o desenvolvimento dos setores relacionados à a�vidade finalís�ca da Superintendência;

k) Atuar, em ar�culação com as En�dades competentes, na formulação e execução de programas, projetos, processos e ações de apoio e fomento às microempresas e
empresas de pequeno e médio porte;

l) Promover o levantamento sistemá�co da oferta e da demanda de ciência e tecnologia no Estado e difundir informações para Órgãos e En�dades cujas a�vidades se
enquadrem em sua área de competência;

m) Coordenar as polí�cas e ações relacionadas ao desenvolvimento dos arranjos produ�vos locais;

n)  Exercer a�vidades correlatas;

4.2. O programa está amparado pelo Plano Estratégico do Estado "Um Novo Norte Novos Caminho", no eixo desenvolvimento econômico, que cita "A boa execução
dos serviços prestados pelo Estado e todos os aspectos que definem a qualidade de vida da população são referências basilares para a definição da compe��vidade de
Rondônia"
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Atualmente, Rondônia atravessa uma fase de diminuição dos números de casos de contaminação, e a sociedade carece de um suporte econômico firme, de um plano
de retomada econômica com alterna�vas nos eixos de atração de inves�mentos, comércio exterior, microcrédito, micro e pequenas empresas, geração de emprego e
ciência e tecnologia. 

Para minimizar as consequências, e considerando a atuação incansável do Governo, essa Superintendência obje�va dar andamento aos projetos outrora iniciados em
2020, de forma a garan�r a con�nuidade e o desenvolvimento de novos projetos em 2021.

A inovação dentro desse contexto torna-se um elemento fundamental para alavancar as através de experiências e conhecimento de novas ferramentas para auxiliar
os servidores no desempenho de suas funções nas unidades do estado, principalmente quando existe a ar�culação de todos os atores locais em busca de promover a
tecnologia e conhecimento em prol do aumento de compe��vidade. 

Os indicadores do Estado de Rondônia relacionados a inovação, atualmente possuem grandes desafios com as seguintes problemá�cas:

1. Polí�cas implementadas nos úl�mos anos não foram eficientes para diminuir a distância existente entre nossa economia e as economias avançadas;  

2. O alto custo para o uso de tecnologias, o Brasil é um dos países com os custos mais altos de uso de tecnologias digitais, com tarifas que oneram os custos em 16%;

3. Grande porcentagem da população com baixa qualificação;

4. Baixa produ�vidade do capital humano;

5. Pesquisa aplicada sem retorno para o desenvolvimento econômico;

6. Cultura de inovação e empreendedorismo ainda em formação.

Considerando que a SEDI desenvolve diversas a�vidades através da Gerência de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia  SEDI-GDCTEC, a realização do
programa HUB.Gov RO, tem por obje�vo mi�gar algumas dessas problemá�cas apresentadas. Por isso torna-se fundamental aproximar o setor público, a par�r do
conhecimento de ferramentas de gestão, oportunizando melhorias nos serviços prestados a sociedade, que possam trazer desenvolvimento e causar um impacto
posi�vo nas diversas esferas: técnica, econômica, social e ambiental.

O projeto tem como escopo inicial o desenvolvimento da cultura de inovação dentro do setor público, a disseminação do conhecimento sobre os novos modelos de
negócios que vem se instalando no mundo globalizado.

Desta forma, com essa nova era de informação e relações desenvolvidos pelo cenário global e os avanços tecnológicos, elaboramos essa proposta para discu�r as
problemá�cas e os desafios para o setor público atuar nessa conjuntura de grande escalabilidade, que vem norteando as formas de gestão.

A Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI,  perceberam valiosa oportunidade de cooperação e aprimoramento das prá�cas de
gestão. As ins�tuições enfrentaram efeitos do ajuste do sistema de relações comerciais e informacionais, desta forma o�mizar os gastos e direcionar os inves�mentos
no setor.

O programa propõe duas consequências diretas são sen�das: i) uma rápida transição geracional e ii) a capacitação da força de trabalho, que resulta na necessidade de
aumentar a produ�vidade. Tal contexto exige estratégias organizacionais para extrair o melhor de seu capital humano e manter a boa governança.

As prá�cas de governança no setor público ainda estão fundamentadas em um modelo de gestão caracterizado pela ver�calidade. Em que pese tenha havido esforços
de modernização e apoio a novas prá�cas de gestão por parte da Alta Administração, a transformação deve percorrer todas as instâncias organizacionais. 
No que se refere ao capital humano, o modelo de recrutamento de pessoal que prevalece no setor público tende a selecionar, entre as três dimensões da gestão por
competências, servidores com destaque sobretudo em conhecimentos, ainda que algumas provas de concurso tangenciem a dimensão de habilidades. A dimensão
a�tudinal, no entanto é negligenciada.

O modelo de seleção da força de trabalho caracteriza-se como rea�vo, isto é, considera somente as necessidades quan�ta�vas de pessoal das unidades. Não é capaz
de alinhar tais demandas com o planejamento estratégico, considerando também o perfil das competências requeridas.

Como resultado, verifica-se um perfil da força de trabalho pouco habituado a inovar, dotada de modelo mental que privilegia a ro�na burocrá�ca em detrimento da
eficiência. 
Em relação ao perfil da força de trabalho dos servidores no Estado de Rondônia, têm-se, de um lado, servidores com amplos conhecimentos acumulados durante
anos de vida funcional e vasta experiência a ser compar�lhada, e, de outro, servidores com conhecimentos, forma de pensar e domínio de tecnologias que podem
atualizar a forma de trabalhar no serviço público e potencializar o valor entregue ao cidadão. Integrar os dois perfis geracionais e disseminar prá�cas nesse ambiente
de tão diferentes níveis de recep�vidade, entretanto, é um desafio.

Em virtude da necessidade de fomento à inovação no setor público, o serviço que se pretende contratar deve desenvolver as seguintes capacidades nos par�cipantes: 
- Refle�r e gerar soluções para impactar a cultura organizacional presente no setor público;

- Ser capaz de fomentar a cooperação e a colaboração entre servidores a fim de integrar gerações e melhorar a comunicação entre setores;

- Ser capaz de disseminar pela organização ferramentas e prá�cas que permitam aos servidores se capacitarem a propor novas maneiras de realização das a�vidades,
alcançando a transformação da cultura organizacional;

Além disso, o serviço deve possibilitar formar um quadro de mul�plicadores no Estado de Rondônia, isto é, mapear e es�mular servidores para atuarem como
facilitadores e, com base em conhecimentos adquiridos, poderem oferecer suporte técnico aos servidores desejosos por experimentar e propor o diferente em seu
ambiente de trabalho.

4.3. A Contratação do programa de capacitação WeGov, uma jornada de oficinas com duração total de 86 (oitenta e seis) horas de duração, distribuídas em período de
6 (seis) meses, com 50 par�cipantes em cada oficina, totalizando 150 capacitações e 550 (quinhentos e cinquenta) servidores impactados pelo programa.

A�vidade Data Carga horária

Evento de abertura ABRIL 4

Introdução ao programa ABRIL 6

Módulo 1 - Imersão MAIO 12

Módulo 2 - Ideação JUNHO 12

Módulo 3 - Proto�pação JUNHO 12

Acompanhamento dos �mes A COMBINAR 4

Fes�val de aprendizado AGOSTO 16
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Oficina Let`s Gov AGOSTO 16

Evento de encerramento SETEMBRO 4

4.4. O cronograma pode ser alterado, caso necessário, em acordo entre as partes, sem necessidade de termo adi�vo para tal, conforme proposta. 

5. LOCAL, PRAZO, E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO

5.1. DO LOCAL DE EXECUÇÃO

5.1.1. Todos os serviços deverão ser realizados/ entregues Porto Velho no período de abril a setembro de 2021.

5.1.2. Os eventos serão realizados no espaço a ser definido.

5.2. DO PRAZO

5.2.1. Os prazos de entrega dos serviços serão de acordo com as datas estabelecidas para atender a demanda do evento.

5.2.2. O prazo para entrega dos serviços serão de até  30 (trinta) dias, contados após a entrega da nota de empenho ou instrumento equivalente. Os eventuais atrasos
deverão ser comunicados e jus�ficados por escrito para avaliação, podendo a empresa ser penalizada.

5.2.3. O prazo de entrega não poderá exceder a data limite da conclusão da jornada de capacitação. 

5.2.4. O programa consiste em uma jornada de capacitação  de 06 (seis) meses, in company, divida em etapas.

5.3. DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS 

5.3.1. A Contratada irá desenvolver o treinamento para criar a cultura do servidor empreendedor, desenvolver as ideias e ações que possam ser replicadas de forma
personalizada, ou seja, de acordo com os cenários iden�ficados, promovendo a aproximação interins�tucional e a construção do HubgovRO.

5.3.2. A Contratada realizará a capacitação e treinamentos a opção que atende as necessidades da gerência de forma híbrida, sendo parte presencial e parte online,
com a metodologia adequada, dinâmica oferecendo conteúdo suficiente para capacitação. 

5.3.3. Os cursos serão realizados em 2 (dois) polos, a escola de governo localizada nas dependências do Palácio Rio Madeira e o espaço Hub.Ro localizada no Porto
Velho Shopping; 

5.3.4. Conforme previsto na proposta encaminhada, todas as despesas de Matéria Didá�co, despesas de honorários, deslocamento, alimentação e hospedagens com
facilitadores e mentores ficam por conta da contratada, bem como impostos já inclusos no valor da proposta.

5.3.5. Serão ministrados os seguintes conteúdos:

Palestras para sensibilizar os servidores sobre como inovar no poder público;

Palestra sobre design thinking;

Oficinas divididas em três módulos (Imersão, Ideação, Proto�pação);

Oficina para construção de projetos de laboratórios de inovação;

Formatura e cer�ficação como agente de inovação;

Evento de encerramento;

Relatório com os resultados alcançados no programa.

5.3.6. A equipe será composta por profissionais qualificados na área per�nente;

5.3.7. Os serviços deverão decorrer conforme a proposta de preços apresentada, bem como, por qualquer eventualidade em que houver que sofrer ajustes, os
mesmos deverão ser ajustados pelas partes para melhor execução dos serviços;. 

5.4. DO RECEBIMENTO 

5.4.1. O recebimento referente a prestação de serviços da seguinte forma:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 03 (três) dias da
comunicação escrita no contrato;

b) Defini�vamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do
prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei;

5.4.2. O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil do contratado em face da eventual existência de vícios redibitórios.

5.4.3. O recebimento provisório NÃO liquida a despesa e NÃO se presta para autorizar o pagamento dos materiais/bens.

5.4.4. Havendo necessidade de alteração na jornada de trabalho para atendimento ao horário de funcionamento da unidade/órgão a mesma será negociada com a
Contratante, sempre respeitando a jornada labora�va.

5.4.5. Os serviços deverão ser iniciados na data programada do evento, conforme disposições definidas na Ordem de Serviço.

5.4.6. A Ordem de Serviço deverá ser encaminhada até 10 (dez) dias, antes da data programada do evento.

5.5. DISPOSIÇÕES GERAIS DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS.

5.5.1. Nos preços cotados, deverão estar inclusos os custos de transporte, carga, seguro, garan�a, impostos, taxas, frete, embalagens, e quaisquer outros que indicam
direta ou indiretamente no fornecimento dos serviços  descritos neste Termo de Referência;

5.5.2. Ocorrendo recusa ou atraso na execução total ou parcial dos serviços, o responsável pela fiscalização do contrato se obriga por força do Art. 4º da Lei Estadual
nº. 2.414/11, a produzir parecer técnico e o encaminhará ao ordenador de despesas para instauração de procedimento administra�vo,  instrução  dos  autos  para
 fins  de  penalização  da  contratada  e  inserção  no “Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual”.

5.5.3. Aprimorar conhecimentos técnicos e tecnológicos relacionados à área especifica;

5.5.4. Deverão está inclusos todos os custos inerentes ao treinamento, tais como: hora-aula, impostos, taxas, encargos sociais, planejamento, material didá�co e de
transformação, suporte logís�co, avaliação. 

6.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. Os recursos orçamentários para atender a contratação oriunda deste procedimento licitatório estão previstos na Lei Orçamentária Anual - LOA e resolução do
CONDER,  conforme a classificação orçamentária do abaixo:
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Unidade Orçamentária: 110013

Programa de Trabalho: 23.694.2000.2426

Fonte de Recursos: 0240

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.

Resolução: 025/2020

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. No julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, desde que atendidas às especificações constantes deste termo.

7.2. Na proposta deverão constar o preço total, expressos e moeda corrente nacional, nele incluídas todas as despesas com a confecção, impostos, taxas, seguro,
serviços, depreciação, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente venha ocorrer.

7.3. A pesquisa de mercado visando es�ma�va de preços será realizada em empresas que tenham em seu contrato social a�vidade compa�vel com o objeto deste
Termo.

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (BASE LEGAL: ART. 30, II C/C § 1º DA LEI FEDERAL 8.666/93; IN 05/2017MPOG E ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2017/GAB/SUPEL 

8.1. Para fins de aferimento da qualificação técnica, as empresas interessadas em par�cipar do certame, deverão apresentar atestado de capacidade técnica,
(declaração ou cer�dão) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento em contrato per�nente e compa�vel com o
objeto da licitação, observando-se para tanto o disposto na Orientação Técnica 01/2017/GAB/SUPEL de 14/02/2017.

8.2. Art. 4º Os Termos de Referência, Projetos Básicos e Editais rela�vos à prestação de serviços em geral e obras de engenharia, considerando o valor es�mado da
contratação, devem observar o seguinte:

a) até 80.000,00 (oitenta mil reais) - apresentar Atestado de Capacidade Técnica compa�vel em caracterís�cas;

b) de 80.000,00 (oitenta mil reais) a 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) - apresentar Atestado de Capacidade Técnica compa�vel em caracterís�cas e
quan�dade, limitados a parcela de maior relevância e valor significa�vo;

c) acima de 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) – apresentar Atestado de Capacidade Técnica compa�vel em caracterís�cas, quan�dade e prazo, limitados a
parcela de maior relevância e valor significa�vo.

d) Entende-se por per�nente e compa�vel em caracterís�cas o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados, contemplem o fornecimento anterior
de 5 % (cinco por cento) do quan�ta�vo do item em que esteja par�cipando;

e)  O ATC emi�do por pessoa de direito privado deverá ter firma do emitente reconhecida em cartório competente; o ATC emi�do por pessoa de direito público
deverá constar órgão, cargo e matrícula do emitente.

f) Caso necessário, não causando a imediata inabilitação do licitante, os atestados de capacidade técnica apresentados estarão sujeitos à configuração de
auten�cidade, exa�dão e veracidade conforme previsto no art. 43, parágrafo 3º da Lei Federal nº 8.666/93,  cabendo a Comissão de Licitação, se for o caso,
empreender diligência para averiguar quaisquer dúvidas sobre o atestado apresentado, sujeitando o emissor às penalidades previstas em lei caso ateste informações
inverídicas.

9. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercan�s, a cargo da Junta Comercial da respec�va sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Cer�ficado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da auten�cidade no sí�o h�p://www.portaldoempreendedor.gov.br/;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respec�va sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato cons�tu�vo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;

e) No caso de coopera�va: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respec�va sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

f) No caso de agricultor familiar: Declaração de Ap�dão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento
Social, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n° 7.775, de 2012.

g) No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa �sica, nos termos da
Instrução Norma�va RFB nº 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

h) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, e se for o caso, ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a a�vidade assim o exigir.

Os documentos acima deverão estar acompanhados da úl�ma alteração ou da consolidação respec�va.

10. DA REGULARIDADE FISCAL 

a)  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de cer�dão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida A�va da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles rela�vos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional;

b) Cer�dão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual, admi�da comprovação também, por meio de “cer�dão posi�va com efeito de nega�vo”, diante da
existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

c) Cer�dão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal, admi�da comprovação também, por meio de “cer�dão posi�va com efeito de nega�vo”, diante da
existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento;

d) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto. O licitante deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

e) Cer�dão de Regularidade do FGTS, admi�da comprovação também, por meio de “cer�dão posi�va com efeito de nega�vo”, diante da existência de débito
confesso, parcelado e em fase de adimplemento

f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
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g) Cer�dão de Regularidade de Débito – CNDT, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, admi�da comprovação também,
por meio de “cer�dão posi�va com efeito de nega�vo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento.

11. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Cer�dão Nega�va de Recuperação Judicial – Lei n°. 11.101/05 (recuperação judicial, extrajudicial e falência) emi�da pelo órgão competente, expedida nos úl�mos
90 (noventa) dias caso não conste o prazo de validade.

b) Na hipótese de apresentação de Cer�dão Posi�va de recuperação judicial, o (a) Pregoeiro verificará se a licitante teve seu plano de recuperação judicial
homologado pelo juízo, conforme determina o art. 58 da Lei 11.101/2005.

c) Caso a empresa licitante não obteve acolhimento judicial do seu plano de recuperação judicial, a licitante será inabilitada, uma vez que não há demonstração de
viabilidade econômica.

12. DA CONTRATAÇÃO DE ME E EPP - DECRETO ESTADUAL Nº 21.675/2017

12.1. Poderá ser concedidos o Tratamento Favorecido, Diferenciado e Simplificado às Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e
Microempreendedores Individuais – MEI, conforme disposições estabelecidas no Decreto Estadual nº. 21.675/2017.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. As obrigações da Contratada são as resultantes da aplicação da Lei nº. 8.666/93, demais normas per�nentes, bem como, às previstas neste Termo de Referência
e as constantes no Edital;

13.2. Arcar com todos os custos referentes à mão de obra e com todo o material necessário para a execução dos serviços solicitados;

13.3. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, comerciários e fiscais, tais como impostos, taxas e multas resultantes da execução dos
serviços, previstos na legislação vigente.

13.4. Comunicar, de imediato do acontecimento, a Contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na execução dos serviços.

13.5. Cumprir  rigorosamente as  especificações  técnicas  e os  prazos  constantes  no presente Termo de Referência;

13.6. Cumprir  todas  as  orientações  da Contratante,  para  o  fiel  desempenho  dos  serviços especificados.

13.7. Manter permanente entendimento com a contratante, obje�vando-se evitar interrupções ou paralisações nas execuções dos serviços.

13.8. A Contratada  se  obriga   acompanhar,  permanentemente,   os   meios  de  comunicação informados e responder as comunicações encaminhadas, sob as penas
da revelia.

13.9. Permi�r  e oferecer  condições  para a  mais  ampla  e completa  fiscalização,  durante a vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à
documentação per�nente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

13.10. Possuir toda a infraestrutura necessária, suficiente e condizente u�lizando-se de materiais e pessoal capacitado e especializado.

13.11. Prestar todos os esclarecimentos solicitados, a qualquer tempo, pela Contratante.

13.12. Respeitar a entrega do serviço, conforme a duração do Evento.

13.13. Responder,  nos  termos  da  lei,  por  quaisquer  danos  decorrentes  da  má  execução  do instrumento contratual, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis.

13.14. Manter,  durante toda  a  execução  do Contrato,  em conformidade com as  obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

14.1. Prestar   as    informações    e   os    esclarecimentos    que   venham   a    ser    solicitado pela Contratada a qualquer tempo.

14.2. Fornecer todas as informações para que a contratada possa executar os serviços dentro do prazo e normas estabelecidas neste Termo de Referência;

14.3. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas neste Termo de Referência.

14.4. Efetuar o recebimento dos serviços verificando se os mesmos estão em conformidade com o Termo de Referência e o solicitado incluindo relatório de
acompanhamento dos serviços.

14.5. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio de um servidor especialmente designado, como representante da Administração, nos termos  do art.
67 da Lei nº 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.

14.6. Fiscalizar   a   execução   dos   serviços   contratados   e   verificar  o  cumprimento  das especificações solicitadas, no todo ou em parte, no sen�do de
corresponderem ao desejado ou especificado,  contudo,  não desobriga  a contratada de sua  responsabilidade quanto à  perfeita execução do objeto deste
instrumento;

14.7. Comunicar   imediatamente   a contratada,   quando   no   acompanhamento,   qualquer irregularidade for verificada na execução dos serviços, contudo a
ausência de comunicação por parte  da contratante,   referente  a   irregularidades  ou  falhas,   não  exime  a contratada das responsabilidades determinadas no
presente Termo de Referência;

14.8. Zelar pelo bom uso do patrimônio disponibilizado pela contratada.

14.9. Realizar os atos rela�vos à cobrança do cumprimento pela  Contratada das obrigações contratualmente assumidas e aplicar sanções, garan�da a ampla defesa e
o contraditório, decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais.

14.10. No�ficar previamente à Contratada, quando da aplicação de sanções administra�vas.

14.11. Efetuar o pagamento à contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, da execução de cada evento, somente dos serviços prestados, mediante comprovação real
da execução dos mesmos, através do relatório apresentado pelas Comissões e de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos no edital e Ata de
Registro de Preços;

15. FORMA DE PAGAMENTO 

15.1. Após o recebimento dos materiais, o processo será instruído com a respec�va Nota Fiscal e a Fatura devidamente cer�ficadas pelo setor competente ou
documento equivalente com registro de despesas devidamente liquidada, observando-se ainda, o cumprimento integral das disposições con�das neste Termo de
Referência.

15.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da liquidação da despesa.

15.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

I - do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da úl�ma nota
fiscal ou fatura vencida, compa�vel com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente iden�ficados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032,
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de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços con�nuados;

II - da regularidade fiscal, mediante consulta aos sí�os eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93;

III - do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à úl�ma nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

15.4. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as rela�vas ao FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das
sanções cabíveis.

15.5. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, àquela será devolvida à contratada e o pagamento ficará pendente até que a
contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Governo de Rondônia.

15.6. Por ocasião do pagamento, será verificado se a contratada mantém todas as condições jurídicas que habilitaram no certame, ou seja, a comprovação de que se
encontra quites junto a Fazenda Nacional, Estadual, Municipal, INSS, FGTS e Jus�ça do Trabalho (cer�dão nega�va).

15.7. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efe�vo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio
por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100)
365

EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efe�vo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

15.8. A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros,
seja ou não ins�tuições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

15.9. Os eventuais encargos financeiro, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva
responsabilidade.

15.10. A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA. 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Sem prejuízo das sanções cominadas no ar�go 87, I,III e IV da Lei nº 8666/93 e suas alterações, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração
poderá, garan�da a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre a parcela inadimplida;

16.2. Se a adjudicatária recusar-se a re�rar o instrumento contratual injus�ficadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garan�da
a prévia e ampla defesa, aplicar a Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado;

16.3. A licitante, adjudicatária ou CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não man�ver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do instrumento contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garan�da a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratar com o Estado, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e
das demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAF e no CAGEFIMP.

16.4. A multa, eventualmente imposta à CONTRATADA, será automa�camente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês. Caso a CONTRATADA não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de sua in�mação,
para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garan�a. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão
encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida a�va, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial.

16.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou CONTRATADA da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha
causar à Administração.

16.6. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na
legislação vigente.

16.7. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emi�da por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significa�vos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da
conduta por parte da CONTRATADA, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significa�vo.

16.8. São exemplos de infração administra�va penalizáveis, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do
Decreto nº 10.024/2019:

1. Inexecução total ou parcial do contrato;

2. Apresentação de documentação falsa;

3. Comportamento inidôneo;

4. Fraude fiscal;

5. Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

16.9. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da CONTRATADA, conforme infração come�da
e prejuízos causados à administração ou a terceiros.

16.10 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais
situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU MULTA*

1 Permi�r situação que crie a possibilidade ou cause dano �sico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência. 06 4 % por
dia

2 Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso, por ocorrência. 06 4% por
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dia

3 Suspender ou interromper, salvo por mo�vo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de
atendimento. 05 3,2% por

dia

4 Destruir ou danificar documentos por dolo de seus agentes, por ocorrência. 05 3,2% por
dia

5 Recusar-se a executar o serviço determinado pela fiscalização sem mo�vo jus�ficado, por ocorrência. 04 1,6% por
dia

6 Executar serviço incompleto, palia�vo subs�tu�vo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição
complementar, por ocorrência. 02 0,4 por

dia

7 Fornecer informação pérfida de serviço ou subs�tuição de Cartão/equipamento/so�ware, por ocorrência. 02 0,4% por
dia

8 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; 03 0,8% por
dia

9 Re�rar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia da CONTRATANTE, por empregado e por
dia; 03 0,8% por

dia

                                                                                                         Para os itens a seguir deixar de:

ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GR

10 Efetuar o pagamento de salários até o quinto dia ú�l; por dia e por ocorrência. 06

11 Efetuar o pagamento de seguros, encargos, fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato,
por dia e por ocorrência. 05

12 Efetuar a reposição de funcionários faltosos, por funcionários e por dia de serviços; por unidade de tempo definida para determinar o atraso 03

13 Cumprir prazo previamente estabelecido com a FISCALIZAÇÃO para fornecimento de materiais ou execução 03

14 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente no�ficada pela
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência 03

15 Zelar pelas instalações do órgão e do ambiente de trabalho, por item e por dia 03

16 Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por unidade de tempo definida
para determinar o atraso 03

17 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO, por ocorrência 03

18 Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço, por
ocorrência 02

19 Disponibilizar equipamentos, insumos e papel necessários à realização dos serviços do escopo do contrato; por ocorrência 02

20 Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por seus funcionários, em Veículos, equipamentos etc 02

21 Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. 01

                                                                                                  *Incidente sobre a parte inadimplida do contrato. 

16.11. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis;

16.12. Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual; 

16.13. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA ou efetuada a sua cobrança na
forma prevista em lei.

16.14. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou
casos fortuitos, devidos e formalmente jus�ficados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido.

16.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educa�vo da pena, bem como o
dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

16.16. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, bem como em sistemas Estaduais.
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16.17. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no
subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

a) Tenham sofrido condenações defini�vas por pra�carem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

b) Tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados.

17. SUBCONTRATAÇÃO CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA

17.1. É vedada a subcontratação, cessão e/ou transferência total ou parcial do objeto deste termo.

18. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

18.1. O prazo do Contrato será de 6 (seis) meses, contados a par�r da data de sua assinatura, donde em tal período os preços serão fixos e irreajustáveis.

18.2. O contrato decorrente poderá ter sua duração prorrogada por igual período, mediante a formalização de Termo Adi�vo, com fundamento no Inciso II, do art. 57
da Lei nº 8.666/93, mediante solicitação escrita e jus�ficada da empresa contratada, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pela SEDI.

19. DAS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

19.1. A CONTRATADA deverá atender, no que couber, o critério de sustentabilidade ambiental prevista na Instrução norma�va SLTI/MPOG nº 01 de 19/01/2010, em
conformidade com o Decreto Estadual Nº 21.264/2016.

20. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS REUNIDAS EM FORMA DE CONSÓRCIO

20.1 Tendo em vista que, é prerroga�va do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da par�cipação, ou não, de empresas cons�tuídas sob a forma de
consórcio, com as devidas jus�fica�vas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 8.666/93, art. 33 e ainda o entendimento do Acórdão TCU
nº 1316/2010, que atribui à Administração a prerroga�va de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas.

20.2 Fica vedada a par�cipação de empresas reunidas sob a forma de consórcio, sendo que neste caso o objeto a ser licitado não envolve questões de alta
complexidade técnica, ao ponto de haver necessidade de parcelamento do objeto, através da união de esforços. 

21. CONDIÇÕES GERAIS

21.1. As omissões, dúvidas e casos não previstos neste instrumento, serão resolvidos e decididos aplicando as regras contratuais e a Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações.

21.2. As questões suscitadas que não possam ser dirimidas administra�vamente serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Porto Velho/RO, com a exclusão
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, I, ‘d’, da Cons�tuição Federal.

21.3. A CONTRATANTE poderá realizar acréscimos ou supressões nas quan�dades inicialmente previstas respeitadas os limites de ar�go 65 da Lei 8.666/93 e suas
alterações, tendo como base os preços constantes da(s) proposta(s) da(s) CONTRATADA(s).

21.4. Mais informações poderão ser adquiridas pelo telefone (69) 3212-9906 ou (69) 98464-7257, ou através do Email: sedigabinete@gmail.com ou diretamente na
Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI, das 7h30 às 13h30.

22.  DO FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, para dirimir quaisquer dúvidas referentes à Licitação e procedimentos dela resultantes, com renúncia expressa
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 

Porto Velho, 25 de Fevereiro de 2021.
 

Elaborado por:
Carla Lauriane de Araújo

Chefe do Núcleo de Compras - SEDI
 

Revisado por: 
Alexandre Mori

Gerente de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia - SEDI
 

Autorizado por: 
Ordenador de Despesa

Sérgio Gonçalves da Silva
Superintendente Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI

 

Referência: Caso responda este Termo de Referência, indicar expressamente o Processo nº 0041.040773/2021-85 SEI nº 0016401348
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Instituição Serviço Formato Emissão do empenho Horas Valor total Valor hora
Ministério Público do Estado de Goiás Let`s Gov - Laboratórios de inovação Remoto 28.09.2021 12 R$ 18.000,00 R$ 1.500,00
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte Let`s Gov - Laboratórios de inovação Remoto 15.10.2021 12 R$ 18.000,00 R$ 1.500,00
Tribunal Regional Federal da 5ª Região HubJus - Programa de inovação para o judiciário Remoto 13.09.2021 72 R$ 148.965,12 R$ 2.068,96
Governo do Estado de Rondônia HubGov - Programa de inovação Híbrido 09.04.2021 86 R$ 200.000,00 R$ 2.325,58
Proposta para TRE-AL Let`s Gov - Laboratórios de inovação Remoto 2021 16 R$ 25.000,00 R$ 1.562,50
Proposta para TRE-AL Let`s Gov - Laboratórios de inovação Presencial 2021 16 R$ 35.000,00 R$ 2.187,50
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  13/09/2021 09:03
        ***.758.454-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

90031 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO REAL - (R$)

2021 NE 486

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 192205 0100000000 339039 - -

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

09/09/2021 Global 5790-03.2021.4.05.70 - 119.172,10

21.922.841/0001-26 WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA

PAD Nº 138/21 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO À DISTÂNCIA.
PERÍODO: AGOSTO A DEZEMBRO/2021.
ATESTO: NDRH.
PAGTº.: 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS.

-

BANCO: 001 - AGÊNCIA: 3174 - CONTA: 30820-X.

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

94 INEXIGIBILIDADE

25 - II -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

LUIZ BOITEUX PIAZZA 1302 LOTE  87/89 CACHOEIRA DO BOM JE

CEP

88056-000

Município

FLORIANOPOLIS SC

UF Telefone

48 3027-8000 RAMAL 3057

CNPJ

24.130.072/0001-11

CEP

50030-908

Endereço

CAIS DO APOLO, S/N - BAIRRO DO   RECIFE

Município

RECIFE

UF

PE

Telefone

34259352

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

09/09/2021 17:01:31
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  13/09/2021 09:03
        ***.758.454-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 119.172,10

Total da Lista

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

001 119.172,10CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO À
DISTÂNCIA - R$ 119.172,10 (CENTO E DEZENOVE MIL, CENTO E
SETENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS), REFERENTES ÀS
SEÇÕES JUDICIÁRIAS DA 5ª REGIÃO.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

09/09/2021 Inclusão 1,00000 119.172,1000 119.172,10

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

TELMA ROBERTA VASCONCELOS MOTTA
CAIRES
***.349.184-**

Gestor Financeiro

SEBASTIAO MARCOS CAMPELO

***.928.374-**

09/09/2021 10:55:58

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

09/09/2021 17:01:31
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  13/09/2021 09:01
        ***.758.454-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

90031 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO REAL - (R$)

2021 NE 485

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 168460 0100000000 339039 - -

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

09/09/2021 Global 5790-03.2021.4.05.70 - 29.793,02

21.922.841/0001-26 WE GOV - TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA

PAD Nº 138/21 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO À DISTÂNCIA.
PERÍODO: AGOSTO A DEZEMBRO/2021.
ATESTO: NDRH.
PAGTº.: 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS.

-

BANCO: 001 - AGÊNCIA: 3174 - CONTA: 30820-X.

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

94 INEXIGIBILIDADE

25 - II -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

LUIZ BOITEUX PIAZZA 1302 LOTE  87/89 CACHOEIRA DO BOM JE

CEP

88056-000

Município

FLORIANOPOLIS SC

UF Telefone

48 3027-8000 RAMAL 3057

CNPJ

24.130.072/0001-11

CEP

50030-908

Endereço

CAIS DO APOLO, S/N - BAIRRO DO   RECIFE

Município

RECIFE

UF

PE

Telefone

34259352

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

09/09/2021 17:01:31
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  13/09/2021 09:01
        ***.758.454-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 29.793,02

Total da Lista

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

001 29.793,02CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO À
DISTÂNCIA - R$ 29.793,02 (VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E
NOVENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS), REFERENTES AO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

09/09/2021 Inclusão 1,00000 29.793,0200 29.793,02

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

TELMA ROBERTA VASCONCELOS MOTTA
CAIRES
***.349.184-**

Gestor Financeiro

SEBASTIAO MARCOS CAMPELO

***.928.374-**

09/09/2021 10:55:29

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

09/09/2021 17:01:31
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, 10 de fevereiro de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se da realização da capacitação OFICINA

LET'S GOV - FAZENDO A INOVAÇÃO ACONTECER NO
SETOR PÚBLICO, promovida pela empresa WEGOV -
Treinamento para Gestão Pública, para os membros da Liods
local, instituídos pela Portaria Presidência 31 - 1006080, com
a carga horária de 16 (dezesseis) horas.

Foram apresentados os valores de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais) para a modalidade remota e R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para a presencial, para até
30 (trinta) participantes, conforme proposta de preço presente
no evento 1005658.

Em virtude do reduzido número de participantes
anunciados na INFORMAÇÃO Nº 412 - TRE-
AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF (1006694), no total de 8
(oito), questionamos à empresa a possibilidade de oferta de
desconto. Em resposta a empresa informa que infelizmente
não cobra por participantes e sim por hora/aula - 1012692.

Para a modalidade remota, a compatibilidade do
valor ofertado, nos termos do inciso I e §2º do artigo 7º da IN
SEGES nº 73/2020, foi realizada a partir de valores de
contratações de objetos idênticos, comercializados pela futura
contratada, bem como, de forma excepcional, em virtude do
quantitativo reduzido de contratações semelhantes, valores de
contratações de objetos de mesma natureza, realizadas em
abril, setembro e outubro/2021, conforme documentações
constantes dos documentos 1010954 e 1011788. 

Não foram apresentadas documentações que
demonstrassem a compatibilidade de preço para a modalidade
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presencial.
Foram juntados aos autos certidões de regularidade

fiscal e tributária da empresa, consulta ao CADIN e
Declaração de Inexistência de Nepotismo -
 1007809 e 1011848.

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 WE GOV -
TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA,
CNPJ: 21.922.841/0001-26, no montante de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), para o curso na modalidade remota.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 14/02/2022, às 11:51, 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
1011802 e o código CRC 7F9A20A5.

0000803-10.2022.6.02.8000 1011802v1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais e Dívida Ativa do Municipio

 CMC  CNPJ  Nome 

4850629 21.922.841/0001-26 WE GOV-TREINAMENTO PARA GESTAO PUBLICA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da(s) pessoa(s)

acima identificada(s) que vieram a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a

tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) e a inscrições em Dívida Ativa do Município. Esta

certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria Municipal da Fazenda de

Florianópolis. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autencidade na Internet, no endereço

<http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda>, Serviços - Serviços on-line - link Verificação de Documentos Eletrônicos,

passando o número do documento 4589195 e o código C8B50453

Certidão Número 1313522

Emitida 31/01/2022 16:07:25

Válida até 01/04/2022 conforme o Art. 194 Lei Complementar 7 de 18 de fevereiro de 1997.

Florianópolis (SC) 31 de janeiro de 2022
Secretaria Municipal da Fazenda

Assinatura Digital: C8B50453A76D9F30A4A91F84B956C4CEA84144DF

Data: 31/01/2022 16:07:25 - Protocolo: 20106102 - Documento: 4589195

Documento autenticado digitalmente 

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

 Avenida Mauro Ramos 224, Centro - Florianópolis - SC 0**48 3251 6400 - CEP 88020-302. 
 http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda, link Serviços - Serviços on-line -Verificação de Documentos Eletrônicos. 

(c)PMF SMF - Impresso : 10/02/2022 17:31:16Certidão Municipal (1011848)         SEI 0000803-10.2022.6.02.8000 / pg. 77



E-mail - 1012023

Data de Envio: 
  11/02/2022 08:01:34

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    gabriela@wegov.net.br

Assunto: 
   OFICINA LET'S GOV - FAZENDO A INOVAÇÃO ACONTECER NO SETOR PÚBLICO

Mensagem: 
  
Prezada Gabriela,

Sobre o valor proposto para a OFICINA LET'S GOV - FAZENDO A INOVAÇÃO ACONTECER NO SETOR
PÚBLICO, para até 30 (trinta) participantes, questionamos a possibilidade de concessão de desconto em
virtude do reduzido número de participantes, até então previsto para 8 (oito) servidores.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Orcamento_1005658_20.12__Lets_Gov__TRE_AL__1_.pdf
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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 fevereiro de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1011802, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/02/2022, 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
1013003 e o código CRC 4000DD17.

0000803-10.2022.6.02.8000 1013003v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 724 - TRE-AL/PRE/ACS

Senhor Secretário;
 
Como complemento à Informação nº 412 1006694, gostaria de

explicar que é muito importante que os secretários do Tribunal e todos os
ocupantes de cargos de gestão participem da capacitação, pelos aspectos de
inovação e planejamento que serão abordados, fundamentais para a ampliação
dos horizontes e do engajamento de todos no implemento do tema em nosso
Tribunal. 

Assim, com a participação destes servidores, seria viável a
contratação do curso ONLINE para 30 pessoas, conforme sugerido na
apresentação da empresa 1005658

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 14/02/2022, às 14:27, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1013082 e o código CRC 18CAFA95.

0000803-10.2022.6.02.8000 1013082v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de fevereiro de 2022.
Reporto-me ao Despacho SEIC 1011802, para

evoluir o feito à análise de conformidade da proposição de
contratação direta.

Em paralelo, submeto a Informação 724
(doc. 1013082) ao conhecimento do Sr. Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/02/2022, às 00:25, 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
1014282 e o código CRC CD095EA6.

0000803-10.2022.6.02.8000 1014282v1
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