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Memorando nº 264 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SPAE
Maceió, 07 de março de 2022.

Para: Secretaria de Administração

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

 

Senhor Secretário de Administração,
 
Mediante o presente a SPAE solicita o apoio do Senhor para que

o servidor Sergio Vilela Menegaz Lima (recém lotado nesta Seção)
possa participar do curso de Formação de Pregoeiro que será celebrado nos
dias 11 a 14 de abril na cidade de Brasília/DF pela empresa Professora
Antonieta Cursos e Capacitação, vide: Link do Curso (1022535) e E-mail da
Prof. Antonieta Cursos de 07/03/2022 (1022536).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 07/03/2022, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO, Chefe
de Seção, em 07/03/2022, às 17:35, 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
1022509 e o código CRC 0810918A.
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 (https://professoraantonieta.com.br/)

Curso de Formação, Capacitação e
Atualização de Pregoeiro (Teoria e Prática)
com abordagem em todos os normativos
relativos ao assunto, incluindo as
inovações da nova lei de licitações e
contratos administrativos nº 14.133/2021

Datas

Valor
Sob-Consulta

Olá, o seu órgão ou entidade já sabe como licitar por pregão? E sabe também, como será utilizada esta
modalidade com o advento da nova lei de licitações e contratos?

Nesse curso, o aluno aprenderá a realizar pregões com as regras atuais, bem como terá o conhecimento
de como o pregão está sendo tratado pela nova lei.

Aproveite para fazer esse treinamento dinâmico, entendendo o presente e o futuro desta modalidade.

PÚBLICO ALVO

Ordenadores de Despesas, Pregoeiros e Equipe de Apoio, Servidores que atuam nas áreas de Compras,
Licitações e Contratos, Jurídica, Controle Interno e Externo e a todos que queiram conhecer essa
modalidade de licitação.

JUSTIFICATIVA

A modalidade de pregão foi criada para trazer maior agilidade e economia nas contratações públicas, hoje
em dia na esfera federal, é obrigatória a utilização desta modalidade em sua forma eletrônica, podendo
ser utilizada a forma presencial desde que justificadamente. Assim é necessário que o pregoeiro tenha o
conhecimento do funcionamento da sistemática e da legislação também, de modo a saber aplicar a lei no
caso concreto. Em se tratando de pregão, principalmente na forma eletrônica é dever do pregoeiro
conhecer o sistema e a legislação que rege a modalidade, afim de não cometer erros que possam
causar prejuízos à Administração e punição aos responsáveis pela licitação.

Pesquise no site 
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OBJETIVO

Demonstrar o processo de contratação nesta modalidade, informando os trâmites de um processo de
pregão desde o pedido até a sua homologação e dar conhecimento de todo o tramite legal, de
maneira motivada, atendendo a todos os requisitos que o ato Administrativo requer, fazendo
assim, com que o processo de contratação atenda à legalidade e eficiência exigidas pelas normas
de compras públicas.

O aluno sairá do treinamento, sendo capaz de:

Identificar as hipóteses de utilização da modalidade de pregão;
Identificar todas as etapas do processo de contratação nesta modalidade;
Realizar pregões eletrônicos e presenciais com segurança jurídica, sabendo como funciona o
processo de licitação nessa modalidade;
Identificar as etapas do pregão, tendo segurança para realizar suspensões da sessão pública
quando necessário;
Tomar decisões em todas as etapas do processo licitatório, praticando os atos dentro da
legalidade;
Classificar e desclassificar propostas;
Identificar possíveis erros no edital de pregão;
Verificar a pesquisa de preços, afim de identificar os aspectos aceitáveis do procedimento;
Conhecer a legislação pertinente e realizará simulações de pregões eletrônicos na íntegra,
conhecendo também como funciona o pregão eletrônico para o fornecedor, saindo do treinamento
com todos os subsídios necessários para atuar como pregoeiro.

METODOLOGIA (Parte Prática)

Aulas dialogadas, estudos de casos, treinamento prático em computadores individuais no portal de 
Compras do Federal (Compras Governamentais), consulta à Atas de pregões, etc.

O aluno fará simulações de pregões eletrônicos na íntegra, como se estivesse em seu ambiente de
trabalho, facilitando sem dúvida o aprendizado e oferecendo maior segurança para que ele possa operar
o pregão em sua instituição, dando conhecimento aos participantes do que está disponibilizado para os
servidores públicos, Empresas e para a sociedade, analisando todas as etapas da fase prática, tais
como:

 Procedimentos para a abertura da sessão pública ( vinculação do pregoeiro e da equipe de apoio,
configuração da sessão pública);
Classificação ou desclassificação de propostas (análise de situações que ensejam a
desclassificação, erros cometidos nesta etapa, erro formal, material e substancial, aplicação do
principio do formalismo moderado);
Abertura para a fase de lances;
Exclusão de lances durante a sessão pública (motivação para a prática deste ato)
Procedimentos para aceitação de proposta (envio de chat ao fornecedor, negociação de proposta,
convocação de anexo, critério de aceitação do objeto, suspensão da sessão para o aguardo da
amostra);
Classificação ou desclassificação de proposta após a etapa de lances (procedimentos para
concluir esta etapa);
Habilitação do primeiro colocado (análise de documentação, solicitação de documentação após a
etapa de lance, inabilitação de licitante, volta de fase);
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Abertura e fechamento da fase recursal (procedimentos para abrir a fase, fechar e julgar as
intenções de recursos recebidas)
Procedimento para a adjudicação do objeto.

Neste treinamento, o aluno realizará vários pregões eletrônicos com situações distintas, colocando em
prática todo o aprendizado da parte teórica do curso, para que o mesmo possa ter os conhecimentos
necessários para atuar nesta função. Observação: As aulas práticas estão  condicionadas ao
funcionamento do Sistema Compras Governamentais durante o dia de aplicação do simulado prático.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

– AS INOVAÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Nº 14.133, DE
01.04.2021 SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO

1. O QUE É O PREGÃO?

1.1. Quando pode ser utilizado?

1.2. O pregão pode ser usado para todos os tipos de aquisições e Contratações de Serviços?

1.3. Vedação a modalidade de Pregão

1.4. Obrigatoriedade de aplicar o Pregão na forma Eletrônica para a União

1.5. O que são Bens e Serviços Comuns?

1.6. Histórico do Pregão – Base Legal.

1.7. Pode ser aplicado a Lei n° 8.666/93 na modalidade de Pregão?

1.8. Quais são as formas de realizar o Pregão?

1.8.1. Pregão Presencial.

1.8.2. Pregão Eletrônico.

1.9. Tipos de Pregão

1.9.1. Pregão por maior desconto.

1.9.2. Pregão por Lote.

1.9.3. Pregão por Registro de Preços.

1.10. Obrigatoriedade de aplicar o Pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para entes
públicos ou privados que recebam recursos da União, mediante Convênios, Acordos, Ajustes na
forma do Decreto nº 10.024/2019.

2. DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO

2.1. Quem pode ser designado Pregoeiro?

2.1.1. Designação de Terceiro Alheio à Administração para a Função de Pregoeiro (Decisão do
TCU).

2.2. Forma de designar o Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio.

2.3. Tem prazo para o pregoeiro desempenhar suas funções?

2.4. Qualificação Profissional e perfil do Pregoeiro.

3. PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – INVERSÃO DAS FASES DO PROCESSO

3.1. As fases do Pregão: Preparatória e Externa.

3.2. Procedimentos na fase preparatória ou interna do processo licitatório.

3.2.1. Excesso de Burocracia, falta de planejamento nas contratações.

3.2.2. Elaboração do Termo de Referência, observando as exigências de constar no mesmo, dentre
outras, os deveres do contratado e do contratante, os procedimentos da fiscalização do contrato
visando subsidiar a elaboração do Edital e do Contrato.

3.2.2.1. De quem é a responsabilidade pela elaboração do Termo de Referência?

3.2.2.2. Importância da Pesquisa de Mercado na Elaboração do Termo de Referência.

3.2.3. Responsabilidade pela Elaboração do Edital.

3.2.3.1. Segregação de Funções.

3.2.4. Análise e aprovação do Edital e do Contrato pela Assessoria Jurídica.

3.3. Procedimentos da Fase externa do processo licitatório.
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3.3.1. Publicação do Edital.

3.3.2. Prazos e onde publicar.

3.3.3. A Publicação nos Sítios da Administração substitui a publicação no Diário Oficial?

3.3.4. Prazos para pedidos de esclarecimentos ou impugnação do Edital.

3.3.4.1. Razoabilidade da Análise da Tempestividade da Impugnação.

3.3.5. Cabe a quem decidir sobre a impugnação do Edital e em que prazo?

ATRIBUIÇÕES DA AUTORIDADE COMPETENTE , DO PREGOEIRO E DO LICITANTE
4.1. Responsabilidade solidária do Pregoeiro perante os órgãos de controle.

4.2. A Equipe de Apoio Responde com o Pregoeiro?

SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO
5.1.1. Escolha do Portal pela autoridade competente.

5.1.2. Portal de Compras do Governo Federal www.comprasnet.gov.br – Disponibilizado para União,
Estados , Municípios e o DF sem ônus – Portaria nº 16/SLTI/MPOG, de 27.03.2012, alterada pela
Portaria nº 31/SLTI/MPOG, de 18.06.2012 – Estabelece procedimentos para adesão ao acesso e
utilização do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, pelos órgãos e
entidades da Administração Pública, não integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG, no
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

5.1.3. Credenciamento dos Licitantes.

5.1.4. Chave de Identificação e Senha do Licitante.

5.1.5. Envio de Propostas pelos Licitantes.

5.1.6. Exigências de Habilitação dos Licitantes.

5.1.7. Procedimentos da Etapa Competitiva.

5.1.8. O processo de Negociação.

5.1.9. Ampliação da disputa.

5.1.10. Procedimentos quando ocorrer Desconexão.

5.2. O que o Pregoeiro deve fazer durante a sessão pública.

5.2.1. Momento e Procedimentos para a Análise de Propostas.

5.2.2. Desclassificação por Preço Inexequível.

5.2.3. Condução da etapa de Lances.

5.2.4. Procedimentos para a Suspensão da sessão pública.

5.2.5. Análise das Amostras. Como dar continuidade aos demais itens.

5.2.6. Obrigatoriedade da utilização da ferramenta “Convocar Anexo” (Decisão do TCU).

5.2.7.  Item em Análise.

5.2.8. Habilitação.

5.2.8.1. Consulta ao SICAF, CEIS, CNJ.

5.2.8.2. Obrigatoriedade da Administração Pública de Alimentar o CEIS.

5.2.9. Intenção de Recurso.

5.2.9.1. O Pregoeiro pode Negar a Intenção de Recurso? (Decisão do TCU)

5.2.10. Recursos.

5.3. Procedimentos / Prazos / Situações.

5.3.1. Aceitação ou não pelo Pregoeiro.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.

6. Ata Eletrônica

APLICAÇÃO DE PENALIDADES – GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA.
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6.1. Procedimentos.

6.2. Autoridade competente para aplicar Penalidades.

6.3. Consequências para as empresas penalizadas.

7. VANTAGENS DO PREGÃO.PROCEDIMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO PELA
INTERNET.COMPOSIÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA ANÁLISE PELOS ÓRGÃOS DE
CONTROLE.APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14.12.2006 – ESTATUTO NACIONAL
DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE NAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS.

7.1. Cumprimento do Decreto nº 8.538, de 06.10.2015 que regulamentou artigos da Lei
Complementar 123/2006.

7.2. Definição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

7.3. Habilitação das ME’S e EPP para participação nas licitações públicas.

7.4. Tratamento Favorecido e Diferenciado para ME e EPP.

7.5. Critério de Desempate nas licitações nas modalidades da Lei nº 8.666/93 10% (Dez por Cento) e
na modalidade de Pregão 5% (Cinco por Cento)

7.6. As três situações que deverão ser observadas pela Administração para contratação de ME e
EPP:

7.6.1. Limite de até R$80.000,00 (Oitenta Mil Reais) – Exclusivo para ME e EPP.

7.6.2. Subcontratação de ME e EPP.

7.6.3. Reserva de cota do orçamento de até 25% (Vinte e Cinco por Cento) do objeto para ME ou
EPP

7.7. Situações de não aplicação do Tratamento Favorecido e Diferenciado das ME’S e EPP.

7.8. O procedimento no portal de compras do Governo Federal www.comprasnet.gov.br para
contratação com as ME’S e EPP.

DEMAIS INFORMAÇÕES

A empresa reserva-se o direito em cancelar e/ou adiar o curso, se houver insuficiência de alunos e
substituir o professor por motivos imperiosos. O treinamento poderá ter a confirmação até 3 dias antes
do Curso.

A confirmação da inscrição no curso, só será realizada mediante o recebimento da Nota de Empenho
(original, ou e-mail) obedecendo ao prazo limite 10 (dez) dias antes do curso.

Atenção: Solicitamos aos participantes de outros estados, que ao realizar a aquisição de passagens
aéreas e de hospedagem, sejam somente após a confirmação da capacitação por e-mail.

Para empresas/Pessoa Física, a confirmação da inscrição no curso, só será realizada mediante
pagamento total ou parcial, mínimo (10%) com envio de comprovante de depósito Bancário/transferência
com a identificação dos participantes, obedecendo ao prazo limite 10 (dez) dias antes do curso e restante
último dia do evento.

Após a realização do pagamento que garantirá a inscrição do aluno, esse somente poderá ser cancelado
por motivo superveniente devidamente comprovado, caso contrário, o aluno se responsabilizará pelo NO
SHOW (não comparecimento).

Quando não for possível o cumprimento dos prazos estabelecidos, favor entrar em contato com a
empresa.
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Em caso de dúvidas entre em contato conosco através deste e-mail ou através dos números da nossa
central de atendimento para maiores informações: (61) 3367-5528 / (61) 3367-0280 ou
curso@professoraantonieta.com.br

VALOR DO INVESTIMENTO:

R$ 2.850,00 (Dois mil, oitocentos e cinquenta reais) por aluno.

OBSERVAÇÃO: Como forma de aplicar o princípio da economicidade, estamos oferecendo para os
órgãos que encaminharem 4 (quatro) alunos para o mesmo treinamento e data, a inscrição do 5º
(quarto) será gratuito.  Descontos não acumulativos para concessão de cortesia.

Proporcionando maior vantajosidade e economicidade para administração, Informamos que todos os
nossos treinamentos poderão ser realizados  in Company, possibilitando a participação do maior número
de alunos com melhores preços em relação aos cursos abertos com opção de customização do
conteúdo programático para melhor atender às necessidades específicas

INSTRUTOR (A): André Pereira Vieira / Augusto César N. de Souza.

CARGA HORÁRIA: 21 Horas – (Horário de 08:00 às 12:30 e das 13:30 às 16:00hs).

LOCAL: Brasília/DF

BENEFÍCIOS: Almoço Executivo, Coffee Break, Apostila de texto e Legislação Atualizada de acordo com
as decisões do TCU, material de apoio, Certificado de participação para os alunos com frequência acima
de 75%,

FORMAS DE PAGAMENTO: O pagamento poderá ser efetuado via Nota de Empenho ou Documento
Equivalente, depósito Bancário ou nos cartões de Débito ou Crédito.

Para maiores informações: (61) 3367-5528 / (61) 3367-0280.

Unidade Administrativa: SHIS QI 29, Comércio Local, Bloco “C”, Sala 67, Lago Sul – Brasília-DF CEP:
71.675-510

Centro de Treinamento e Capacitação:  Hotel St. Paul Plaza – Setor Hoteleiro Sul – SHS, Quadra 02,
Bloco “H” – Asa Sul – Brasília-DF, CEP: 70.322-902.

Inscreva-se
Selecione a data do curso: 

Campos marcados com * são requeridos
Nome Completo *
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Email *

Telefone *

Instituição / Orgão / Empresa *

Celular *

Data de Nascimento *

Enviar

Curso Teórico e Prático de Dispensa Eletrônica com abordagem na nova lei de licitações e contratos
administrativos nº 14.133/2021 e IN 67/2021/MINISTÉRIO DA ECONOMIA
(https://professoraantonieta.com.br/curso/curso-teorico-e-pratico-de-dispensa-eletronica-com-abordagem-
na-nova-lei-de-licitacoes-e-contratos-administrativos-no-14-133-2021-e-in-67-2021-ministerio-da-economia/)

Curso Online Ao Vivo Teórico e Prático de Dispensa Eletrônica com abordagem na nova lei de licitações e
contratos administrativos nº 14.133/2021 e IN 67/2021/MINISTÉRIO DA ECONOMIA
(https://professoraantonieta.com.br/curso/curso-online-ao-vivo-teorico-e-pratico-de-dispensa-eletronica-
com-abordagem-na-nova-lei-de-licitacoes-e-contratos-administrativos-no-14-133-2021-e-in-67-2021-
ministerio-da-economia/)

CURSO AO VIVO ON-LINE DE “ GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NAS
EMPRESAS ESTATAIS COM MÃO DE OBRA RESIDENTE ( TERCEIRIZAÇÃO ) E COM A MINUTA DE NORMA
DE GESTÃO DE CONTRATOS . (https://professoraantonieta.com.br/curso/curso-ao-vivo-on-line-de-gestao-
e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos-nas-empresas-estatais-com-mao-de-obra-residente-
terceirizacao-e-com-a-minuta-de-norma-de-gestao-de-contrato/)

Curso Online Ao Vivo Implantação da Nova lei de licitações e Contratos Administrativos na esfera Municipal
(https://professoraantonieta.com.br/curso/curso-online-ao-vivo-implantacao-da-nova-lei-de-licitacoes-e-
contratos-administrativos-na-esfera-municipal/)

 Cursos
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© 2022 - Antonieta - Todos os direitos reservados

Curso Online ao Vivo de Formação e Capacitação de Pregoeiro do Sistema "S".
(https://professoraantonieta.com.br/curso/curso-online-ao-vivo-de-formacao-e-capacitacao-de-pregoeiro-do-
sistema-s/)

Resumo das publicações no DOU do dia 25.02.2022.
(https://professoraantonieta.com.br/diariooficial/resumo-das-publicacoes-no-dou-do-dia-25-02-2022/)

Resumo das publicações no DOU do dia 23.02.2022.
(https://professoraantonieta.com.br/diariooficial/resumo-das-publicacoes-no-dou-do-dia-23-02-2022/)

Resumo das publicações no DOU do dia 11.02.2022.
(https://professoraantonieta.com.br/diariooficial/resumo-das-publicacoes-no-dou-do-dia-11-02-2022/)

Resumo das publicações no DOU do dia 09.02.2022.
(https://professoraantonieta.com.br/diariooficial/resumo-das-publicacoes-no-dou-do-dia-09-02-2022/)

Resumo das publicações no DOU do dia 03.02.2022.
(https://professoraantonieta.com.br/diariooficial/resumo-das-publicacoes-no-dou-do-dia-03-02-2022/)

A habilitação e o principio do formalismo moderado. (https://professoraantonieta.com.br/destaques/artigos-
sobre-licitacoes/a-habilitacao-e-o-principio-do-formalismo-moderado/)

PORTARIA Nº 57, DE 4 DE JANEIRO DE 2019
(https://professoraantonieta.com.br/destaques/legislacao/portarias/portaria-no-57-de-4-de-janeiro-de-2019/)

PORTARIA Nº 443, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018
(https://professoraantonieta.com.br/destaques/legislacao/portarias/portaria-no-443-de-27-de-dezembro-de-
2018/)

PORTARIA DG/CNJ Nº 391 DE 12/11/2013
(https://professoraantonieta.com.br/destaques/legislacao/portarias/portaria-dg-cnj-no-391-de-12-11-2013/)

PORTARIA Nº 76, DE 16 DE SETEMBRO DE 2013
(https://professoraantonieta.com.br/destaques/legislacao/portarias/portaria-no-76-de-16-de-setembro-de-
2013/)

 Diário Oficial

 Destaques
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De: Curso Professora Antonieta <curso@professoraantonieta.com.br>
Para: "spae List Member" <spae@tre-al.jus.br>
CC: "spae Mailing List" <spae@tre-al.jus.br>
Data: 07/03/2022 03:55 PM
Assunto: [spae] Interesse_na_partcipação Curso Formação_de_Pregoeiro.

Boa tarde,

Informamos que a próxima data do treinamento é 11 a 14 de Abril de 2022. Para realização de inscrição, favor informar:
Nome Completo, Telefone (whatsapp) e E-mail Gmail (para ter acesso à plataforma).

Quaisquer dúvidas estamos a disposição para esclarecimentos.
 
Favor confirmar o recebimento deste e-mail.
 
Atenciosamente,

Alice Andrade.
(61)3367-5528
www.professoraantonieta.com.br

---- Em Seg, 07 mar 2022 15:39:45 -0300 Sergio Vilela Menegaz Lima <sergiolima@tre-al.jus.br> escreveu ----

Boa tarde,
 
Me chamo Sergio e trabalho no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e preciso fazer o curso de formação de pregoeiros.
Meu colega João Hermínio já fez esse curso há três anos e o mesmo foi celebrado pela empresa dos Senhores.
 
Do exposto, solicito que me seja informado as datas disponíveis tanto nesse mês de março como no seguinte para que eu
possa fazer o curso supracitado. Tentei contato nos telefones (61) 3367-5528 / (61) 3367-0280 mas não consegui falar
com vocês.
 
Respeitosamente,
 
Sergio Vilela Menegaz Lima - Técnico Judiciário 
Seção de Protocolo, Arquivo e Expedição do TRE/AL
Horário: segunda a quinta-feira (13:00-19:00) e sexta-feira (07:30-13:30)
(82) 2122-7706 e (82) 2122-7770
E-mail: spae@tre-al.jus.br
 
"A mais honrosa das ocupações é servir o público e ser útil ao maior número de pessoas."
Michel de Montaigne
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Memorando 264 (doc. 1022509), referente a solicitação
realizada pela SPAE, quanto da participação do servidor
Sérgio Vilela Menegaz Lima (recém lotado na SPAE), no
curso de Formação de Pregoeiro, que ocorrerá mediante as
informações constantes no Anexo Link Formação de
Pregoeiros (doc. 1022535), que será realizado no período
de 11 a 14 de abril na cidade de Brasília/DF pela empresa
Professora Antonieta Cursos e Capacitação.

Assim, caso seja da aquiescência de Vossa
Senhoria, peço-lhe vênia para sugerir que a presente
solicitação seja direcionada à análise, avaliação e instrução a
cargo da SRACF/CODES, com vistas a aferir a viabilidade
orçamentária da proposição e o enquadramento da demanda
entre aquelas eleitas e indicadas no PAC para esta Secretaria
de Administração.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/03/2022, às 19:38, 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
1023187 e o código CRC E5D7088C.

0001878-84.2022.6.02.8000 1023187v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2022.
Por meio do Memorando 264 (doc. 1022509), a

SPAE solicitou a participação do servidor Sérgio Vilela
Menegaz Lima (recém lotado naquela unidade), no curso de
Formação de Pregoeiro, que será realizado no período de 11 a
14 de abril na cidade de Brasília/DF pela empresa Professora
Antonieta Cursos e Capacitação.

Diante do exposto, seguem os autos à SRACF, para
instrução e demais providências de sua alçada. 

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/03/2022, às 14:22, 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
1023760 e o código CRC 9E6FDA03.

0001878-84.2022.6.02.8000 1023760v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1187 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

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

Administração, solicitando a participação do servidor Sérgio Vilela
Menegaz Lima no Curso de Formação, Capacitação e Atualização de
Pregoeiro de 11 a 14 de abril de 2022 no formato presencial em
Brasília/DF   

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

EVENTO Curso de Formação, Capacitação e Atualização
de Pregoeiro

SERVIDORES
INDICADOS Sérgio Vilela Menegaz Lima

PERÍODO 11 a 14 de abril de 2022

EMPRESA
PROPONENTE Professora Antonieta Cursos e Capacitação

LOCAL Brasília/DF

DESPESAS

 
Inscrição: R$ 2.850,00 (Dois mil, oitocentos e
cinquenta reais)
Diárias: R$2.646,00(Dois mil seiscentos e
quarenta e seis reais)
Passagens: R$1.800,00(Mil e oitocentos
reais) valor estimado*
Valor Total :R$7.296,00(Sete mil duzentos e
noventa e seis reais)
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RESUMO/INSTRUÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO

PREVISÃO NO
PAC/2022

A presente ação não se encontra prevista para
o servidor indicado, no Plano Anual de
Capacitação/2022 - PAC/2022, objeto dos autos
SEI nº 0006405-16.2021.6.02.8000. Entretanto,
o servidor foi lotada na SPAE após homologação
do PAC/2022, o que justifica a solicitação para
aperfeiçoamento na nova unidade.

SUFICIÊNCIA
ORÇAMENTÁRIA

Há verba suficiente na Ação de Capacitação de
Recursos Humanos para atender à despesa em
tela.

REGULARIDADE
FISCAL DA
EMPRESA

Anexamos SICAF,  CEIS e CADIN. Estamos
aguardando a empresa fornecer a Declaração
Negativa de Nepotismo para juntar aos autos.

INSCRIÇÕES Não Realizada, aguardando autorização
superior.

CAPACITAÇÕES
REALIZADAS
PELO SERVIDOR
NO EXERCÍCIO

O servidor n ã o participou de evento de
capacitação no exercício, até o presente
momento.

 
Por fim, sugerimos que estes autos evoluam para análise

e manifestação das unidades superiores, como de costume.
 
 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 11/03/2022, às 13:34, 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
1024875 e o código CRC 7851362D.

0001878-84.2022.6.02.8000 1024875v19
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2022.
Ciente.
À Secretária da SGP para ciência e deliberação da

Informação SRACF/CODES 1024875

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 14/03/2022, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1025697 e o código CRC FB3821E3.

0001878-84.2022.6.02.8000 1025697v1
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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 março de 2022.
Senhor Diretor,
Tratam os presentes autos de solicitação da Secretaria de

Administração, solicitando a participação do servidor Sérgio Vilela
Menegaz Lima no Curso de Formação, Capacitação e Atualização de
Pregoeiro de 11 a 14 de abril de 2022 no formato presencial em
Brasília/DF.

Efetivada a instrução da demanda, conforme Informação
1187 1024875, encaminhamos os autos à apreciação de Vossa
Senhoria, sugerindo, com base no artigo 10 da Res. TRE/AL
nº 15.787/2017, o seu encaminhamento à Assessoria Jurídica/DG
para análise e emissão de parecer técnico sobre a legalidade da
contratação em tela.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 15/03/2022, às 13:27, 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
1026403 e o código CRC 4961E484.

0001878-84.2022.6.02.8000 1026403v1
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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: 09.375.180/0001-60 DUNS®: 899323503
Razão Social: PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL

LTDA
Nome Fantasia: PROF. ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/07/2022
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).

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 11/07/2022
FGTS 02/04/2022
Trabalhista Validade: 10/09/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/04/2022
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

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

Emitido em: 15/03/2022 09:48 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

09.375.180/0001-60

Data da consulta: 10/03/2022 17:46:29 
Data da última atualização: 10/03/2022 08:00:04

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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03736944403Usuário:

10/03/2022 18:19:56Data e hora da consulta:

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

PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PRO Adimplente09375180
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

Anexo Certidões (1026737)         SEI 0001878-84.2022.6.02.8000 / pg. 20



 
 

Endereço: SHIS, QI 29, Comércio local, Bloco “C”, Sala 67, Lago Sul – Brasília-DF - CEP: 71.675-150. 

Tel: 61-3367-5528 / 61-3367-0280 – www.professoraantonieta.com.br – curso@professoraantonieta.com.br 

 

 

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO AO NEPOTISMO 

 

 

 

Declaramos para os devidos fins de direito que a presente empresa Professora Antonieta Cursos e 

Capacitação Profissional Ltda, inscrito no CNPJ nº 09.375.180/0001-60, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr. (a) André Pereira Vieira, CPF nº 704.440.991-15, não possuir 

administrador, proprietário ou sócio com poder de direção que seja familiar de agente público, que 

preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade do TER-AL em que este exerça cargo em 

comissão ou função de confiança nos termos do art. 2º, V da Resolução CNJ nº 07/2005, com redação 

dada pela Resolução CNJ nº 229/2016. 

 

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei. 

 

 

 

 

Brasília, DF, 11 de Março de 2022. 

 

 

 

 
 

PROFESSORA 
ANTONIETA CURSOS 
E CAPACITACAO 
PROFISS:093751800
00160

Assinado de forma digital 
por PROFESSORA 
ANTONIETA CURSOS E 
CAPACITACAO 
PROFISS:09375180000160 
Dados: 2022.03.11 
13:58:26 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2022.
Junto aos autos a consulta ao SICAF, CEIS, CADIN

e Declaração Negativa de Nepotismo(1026740).

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 15/03/2022, às 09:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1026740 e o código CRC 35B0462B.

0001878-84.2022.6.02.8000 1026740v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2022.
 
Encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Material e

Patrimônio para, por meio da Seção de Instrução de
Contratações, aferir a compatibilidade de preços da
proposta 1022535, na forma do art. 8º e seguintes da Res. TRE-AL de
n.º 15.787/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 15/03/2022, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1027081 e o código CRC E5A69737.

0001878-84.2022.6.02.8000 1027081v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2022.

 

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para a verificação da

compatibilidade do preço proposto pela empresa, em atendimento ao
Despacho GDG 1027081.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 15/03/2022, às 16:22, 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
1027219 e o código CRC 72B597B6.

0001878-84.2022.6.02.8000 1027219v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2022.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de solicitação de participação do servidor

Sérgio Vilela Menegaz Lima em curso de formação de
pregoeiros, a ser promovido pela empresa Professora
Antonieta Cursos e Capacitação, na cidade de Brasília/DF,
conforme demanda anunciada no Memorando nº 264 / 2022 -
TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SPAE (1022509).

Para tanto, apresenta folder do curso que
contempla o valor por aluno de R$ 2.850,00 (dois mil
oitocentos e cinquenta reais) - 1022535. Junta aos autos,
ainda, correspondência eletrônica enviada pela empresa
dispondo o período de 11 a 14/04/2021 como a próxima data
prevista para a citada capacitação (1022536).

Os autos foram enviados a esta Seção para aferição
da compatibilidade do valor proposto - Despacho GDG
(1027081).

Em contato telefônico com a empresa, a senhora
Alice esclareceu que o período informado refere-se, na
verdade, à próxima data em que ocorrerá o citado curso no
formato online, ao vivo, no valor de R$ 1.490,00 (um mil
quatrocentos e noventa reais) por aluno, conforme folder
presente no evento 1027305.

Foi esclarecido, ainda,  que ainda não existe turma
formada para o formato presencial, necessitando de, no
mínimo, 06 (seis) participantes.

Desta forma, recomendamos que os autos sejam
remetidos à unidade solicitante para manifestação acerca do
interesse na participação da capacitação no formato
atualmente disponível - online e ao vivo.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 15/03/2022, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1027293 e o código CRC 5CC962E4.

0001878-84.2022.6.02.8000 1027293v1
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15/03/2022 16:55 Curso Online Ao Vivo de Formação, Capacitação e Atualização de Pregoeiro (Teoria e Prática) – Professora Antonieta

https://professoraantonieta.com.br/formacao-capacitacao-e-atualizacao-de-pregoeiro-teoria-e-pratica/ 1/11

Curso Online Ao Vivo de
Formação, Capacitação e
Atualização de Pregoeiro (Teoria e
Prática) com abordagem em
todos os normativos relativos ao
assunto, incluindo as inovações
da nova lei de licitações e
contratos administrativos nº
14.133/2021
Preencha os dados para solicitar sua Pré-Inscrição
Confira a caixa de spam ou lixeira do seu email.

Cursos Online Ao Vivo *

de Formação, Capacitação e Atualização de Pregoeiro (Teo

Data da realização do Curso: *

11/04/2022 a 14/04/2022

Para quem é este curso: *
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Administração pública

Nome Completo *

Telefone *

Email *

Quantidade de inscrições: *

Preferência de contato *

WhatsApp

Enviar

CURSO ONLINE AO VIVO:

Formação, Capacitação e Atualização de Pregoeiro (Teoria e Prática) com abordagem em todos os

normativos relativos ao assunto, incluindo as inovações da nova lei de licitações e contratos administrativos

nº 14.133/2021

PÚBLICO ALVO
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FAÇA SUA INSCRIÇÃO

O aluno sairá do treinamento, sendo
capaz de:

Identificar as hipóteses de utilização da modalidade de pregão;





Ordenadores de Despesas, Pregoeiros e Equipe de Apoio, Servidores que atuam nas áreas de

Compras, Licitações e Contratos, Jurídica, Controle Interno e Externo e a todos que queiram

conhecer essa modalidade de licitação. 

OBJETIVOS

Demonstrar o processo de contratação nesta modalidade, informando os trâmites de um

processo de pregão desde o pedido até a sua homologação e dar conhecimento de todo o

tramite legal, de maneira motivada, atendendo a todos os requisitos que o ato Administrativo

requer, fazendo assim, com que o processo de contratação atenda à legalidade e e�ciência

exigidas pelas normas de compras públicas.
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Identificar todas as etapas do processo de contratação nesta modalidade;



Realizar pregões eletrônicos e presenciais com segurança jurídica, sabendo como funciona o
processo de licitação nessa modalidade;



Identificar as etapas do pregão, tendo segurança para realizar suspensões da sessão pública
quando necessário;



Tomar decisões em todas as etapas do processo licitatório, praticando os atos dentro da
legalidade;



Classificar e desclassificar propostas;



Identificar possíveis erros no edital de pregão;



Verificar a pesquisa de preços, afim de identificar os aspectos aceitáveis do procedimento;



Conhecer a legislação pertinente e realizará simulações de pregões eletrônicos na íntegra,
conhecendo também como funciona o pregão eletrônico para o fornecedor, saindo do
treinamento com todos os subsídios necessários para atuar como pregoeiro.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AS INOVAÇÕES DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Nº 14.133, DE

Anexo - Curso formação de pregoeiro - Online - Ao vivo (1027305)         SEI 0001878-84.2022.6.02.8000 / pg. 30



15/03/2022 16:55 Curso Online Ao Vivo de Formação, Capacitação e Atualização de Pregoeiro (Teoria e Prática) – Professora Antonieta

https://professoraantonieta.com.br/formacao-capacitacao-e-atualizacao-de-pregoeiro-teoria-e-pratica/ 5/11

01.04.2021 SOBRE PREGÃO ELETRÔNICO

O QUE É O PREGÃO?

Quando pode ser utilizado?

O pregão pode ser usado para todos os tipos de aquisições e Contratações de Serviços?

Vedação a modalidade de Pregão

Obrigatoriedade de aplicar o Pregão na forma Eletrônica para a União

O que são Bens e Serviços Comuns?

Histórico do Pregão – Base Legal.

Pode ser aplicado a Lei n° 8.666/93 na modalidade de Pregão?

Quais são as formas de realizar o Pregão?

Pregão Presencial.

Pregão Eletrônico.

Tipos de Pregão

Pregão por maior desconto.

Pregão por Lote.

Pregão por Registro de Preços.

Obrigatoriedade de aplicar o Pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para entes públicos ou

privados que recebam recursos da União, mediante Convênios, Acordos, Ajustes na forma do Decreto nº

10.024/2019.

DESIGNAÇÃO DO PREGOEIRO E DA EQUIPE DE APOIO

Quem pode ser designado Pregoeiro?

Designação de Terceiro Alheio à Administração para a Função de Pregoeiro (Decisão do TCU).

Forma de designar o Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio.

Tem prazo para o pregoeiro desempenhar suas funções?

Quali�cação Pro�ssional e per�l do Pregoeiro.

PROCEDIMENTOS DO PREGÃO – INVERSÃO DAS FASES DO PROCESSO

As fases do Pregão: Preparatória e Externa.

Procedimentos na fase preparatória ou interna do processo licitatório.

Excesso de Burocracia, falta de planejamento nas contratações.
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Elaboração do Termo de Referência, observando as exigências de constar no mesmo, dentre outras, os

deveres do contratado e do contratante, os procedimentos da �scalização do contrato visando subsidiar

a elaboração do Edital e do Contrato.

De quem é a responsabilidade pela elaboração do Termo de Referência?

Importância da Pesquisa de Mercado na Elaboração do Termo de Referência.

PESQUISA DA PREÇOS

Requisitos legais da pesquisa de preços;

Di�culdades na pesquisa;

Roteiro para pesquisa de preços e�ciente;

Responsabilidade pela Elaboração do Edital.

Segregação de Funções.

Análise e aprovação do Edital e do Contrato pela Assessoria Jurídica.

Procedimentos da Fase externa do processo licitatório.

Publicação do Edital.

Prazos e onde publicar.

A Publicação nos Sítios da Administração substitui a publicação no Diário O�cial?

Prazos para pedidos de esclarecimentos ou impugnação do Edital.

Razoabilidade da Análise da Tempestividade da Impugnação.

Cabe a quem decidir sobre a impugnação do Edital e em que prazo?

ATRIBUIÇÕES DA AUTORIDADE COMPETENTE , DO PREGOEIRO E DO LICITANTE

Responsabilidade solidária do Pregoeiro perante os órgãos de controle.

A Equipe de Apoio Responde com o Pregoeiro?

SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO

Escolha do Portal pela autoridade competente.

Portal de Compras do Governo Federal https://www.gov.br/compras– Disponibilizado para União,

Estados , Municípios e o DF sem ônus – Portaria nº 16/SLTI/MPOG, de 27.03.2012, alterada pela

Portaria nº 31/SLTI/MPOG, de 18.06.2012 – Estabelece procedimentos para adesão ao acesso e

utilização do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, pelos órgãos e entidades
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da Administração Pública, não integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG, no âmbito da União,

Estados, Distrito Federal e Municípios.

Credenciamento dos Licitantes.

Chave de Identi�cação e Senha do Licitante.

Envio de Propostas pelos Licitantes.

Exigências de Habilitação dos Licitantes.

Procedimentos da Etapa Competitiva.

O processo de Negociação.

Ampliação da disputa.

Procedimentos quando ocorrer Desconexão.

O que o Pregoeiro deve fazer durante a sessão pública.

Momento e Procedimentos para a Análise de Propostas.

Desclassi�cação por Preço Inexequível.

Condução da etapa de Lances.

Procedimentos para a Suspensão da sessão pública.

Análise das Amostras. Como dar continuidade aos demais itens.

Obrigatoriedade da utilização da ferramenta “Convocar Anexo” (Decisão do TCU).

Item em Análise.

Habilitação.

Consulta ao SICAF, CEIS, CNJ.

Obrigatoriedade da Administração Pública de Alimentar o CEIS.

Intenção de Recurso.

O Pregoeiro pode Negar a Intenção de Recurso? (Decisão do TCU)

Recursos.

Procedimentos / Prazos / Situações.

Aceitação ou não pelo Pregoeiro.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.

Ata Eletrônica
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CONSEQUENCIAS DAS SANÇÕES ADIMINISTRATIVAS NO PREGÃO

VANTAGENS DO PREGÃO.

PROCEDIMENTOS DO PREGÃO ELETRÔNICO PELA INTERNET.COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

LICITATÓRIO PARA ANÁLISE PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE.APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº

123, DE 14.12.2006 – ESTATUTO NACIONAL DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

NAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS.

Cumprimento do Decreto nº 8.538, de 06.10.2015 que regulamentou artigos da Lei Complementar

123/2006.

De�nição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.

Habilitação das ME’S e EPP para participação nas licitações públicas.

Tratamento Favorecido e Diferenciado para ME e EPP.

Critério de Desempate nas licitações nas modalidades da Lei nº 8.666/93 10% (Dez por Cento) e na

modalidade de Pregão 5% (Cinco por Cento)

As três situações que deverão ser observadas pela Administração para contratação de ME e EPP:

Limite de até R$80.000,00 (Oitenta Mil Reais) – Exclusivo para ME e EPP.

Subcontratação de ME e EPP.

Reserva de cota do orçamento de até 25% (Vinte e Cinco por Cento) do objeto para ME ou EPP

Situações de não aplicação do Tratamento Favorecido e Diferenciado das ME’S e EPP.

O procedimento no portal de compras do Governo Federal www.comprasnet.gov.br para contratação

com as ME’S e EPP.

 

INSTRUTOR(A):

Antonieta Pereira Vieira / André Pereira Vieira / Augusto César Nogueira de Souza.



CARGA HORÁRIA:

20 Horas – (Horário de 08:00 às 13:00);
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BENEFÍCIOS:

Apostila digital para impressão de texto e Legislação Atualizada de acordo com as decisões do

TCU, Certi�cado de participação para os alunos com frequência acima de 75%



FORMAS DE PAGAMENTO:

O pagamento poderá ser efetuado via Nota de Empenho ou Documento Equivalente, depósito

Bancário ou nos cartões de Débito ou Crédito.



VALOR DO INVESTIMENTO:
R$ 2090,00 (Dois mil, e noventa reais) por aluno.

R$ 1490,00 (Um mil, quatrocentos e noventa reais) por aluno  – para 1

(uma) inscrição para depósito bancário ou empenho antecipado (10 dias

antes do treinamento)

Para duas ou mais inscrições neste treinamento do mesmo órgão,

curso e data, consulte condições diferenciadas.

FAÇA SUA INSCRIÇÃO
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DEMAIS INFORMAÇÕES:

A empresa reserva-se o direito em cancelar e/ou adiar o curso, por motivos

operacionais, se houver insuficiência de alunos e substituir o professor por

motivos imperiosos. O treinamento poderá ter a confirmação até 3 dias antes do

Curso.

A confirmação da inscrição no curso, só será realizada mediante o recebimento

da Nota de Empenho – Nota de Serviço -Autorização ou através de outra

forma comprovação de participação pelo aluno obedecendo ao prazo limite

10 (dez) dias antes do curso.

Para empresas/Pessoa Física, a confirmação da inscrição no curso, só será

realizada mediante pagamento total ou parcial, mínimo (10%) com envio de

comprovante de depósito Bancário/transferência com a identificação dos

participantes, obedecendo ao prazo limite 10 (dez) dias antes do curso e

restante até último dia do treinamento.

O cancelamento por parte do aluno, deverá realizado antes do prazo de dez

dias. Após este prazo, será necessária a substituição do aluno ou solicitação do

credito no valor da inscrição para utilização em outro treinamento.

Quando não for possível o cumprimento dos prazos estabelecidos, favor entrar

em contato com a empresa.

**Atenção: Solicitamos aos participantes de outros estados, que ao realizar a

aquisição de passagens aéreas e de hospedagem, sejam somente após a

confirmação da capacitação por e-mail.
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Copyright © 2022 Patrick Barbosa

LINKS

Home

Quem Somos

Cursos

Contato

   

CONTATO

Telefone

(61) 3367-5528

(61) 3367-0280

 

Email

curso@professoraantonieta.com.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, 15 de março de 2022.
 
 
À SPAE, para ciência, do servidor Sérgio Vilela

Menegaz Lima, do Despacho SEIC 1027293 e posterior
manifestação.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 15/03/2022, às 17:40, 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
1027378 e o código CRC 29D11D16.

0001878-84.2022.6.02.8000 1027378v1
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Maceió, 15 de março de 2022.

Prezada Chefe da SEIC,

 

A unidade solicitante se manifesta no sentido de ter sim interesse
na participação da capacitação no formato online e ao vivo.

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, Técnico
Judiciário, em 15/03/2022, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1027457 e o código CRC 4ED061CB.

0001878-84.2022.6.02.8000 1027457v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2022.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de solicitação de participação do servidor

Sérgio Vilela Menegaz Lima em curso de formação de
pregoeiros, a ser promovido pela empresa Professora
Antonieta Cursos e Capacitação, conforme demanda
anunciada no Memorando nº 264 / 2022 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SPAE (1022509).

Vieram os autos para aferição da compatibilidade
do preço ofertado - Despacho GDG (1027081).

Inicialmente os autos estavam direcionados para a
realização da citada capacitação no formato presencial.
Porém, após contato com a empresa, foi esclarecido que não
existe turna formada para aquela modalidade.

Em virtude disto, consultamos a unidade solicitante
acerca do interesse na participação do curso no formato
atualmente disponível, online e ao vivo, no montante de R$
1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais) por aluno,
conforme folder presente no evento 1027305.

Para compatibilidade desse valor, com amparo no
inciso II, artigo 7º da IN SEGES nº 73/2020, após verificação
da tabela de preços praticados pela futura contratada em sua
página
eletrônica, https://professoraantonieta.com.br/formacao-
capacitacao-e-atualizacao-de-pregoeiro-teoria-e-pratica/,
registramos que o preço ofertado à Administração é
condizente com o praticado por ela no mercado.

Foram juntadas aos autos certidões de regularidade
fiscal e tributária da empresa, consulta ao CADIN, consulta ao
TCU e Declaração de Inexistência de Nepotismo -
 1026737 e 1027501.
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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 PROFESSORA
ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO PROFISSIONAL
LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.375.180/0001-60, no montante
de R$ 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais).

Por oportuno, sugerimos, ainda, que os sejam
devolvidos à SRACF para ajuste da instrução efetuada, quanto
ao formato da capacitação.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 15/03/2022, às 18:34, 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
1027480 e o código CRC 3884F97F.

0001878-84.2022.6.02.8000 1027480v1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 15/03/2022 18:28:04 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: PROFESSORA ANTONIETA CURSOS E CAPACITACAO 
PROFISSIONAL LTDA 
CNPJ: 09.375.180/0001-60 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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