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

 

Memorando nº 1008 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Maceió, 30 de agosto de 2022.

Para: COSEG / SAPEV / SMR / AGC

Assunto: Indicação de Servidores. Capacitação. Gestores de Contratos. Reajustes.

 

Senhor Coordenador, Senhores Chefes e Senhor Assessor,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao Parecer nº 1234/2022,

da Assessoria Jurídica da DG (doc. 1136800), inserto no SEI 0010233-
59.2017.6.02.8000, para em complemento as indicações sinalizadas no
Despacho COMAP (doc. 1137636), Despacho COFIN (doc. 1137640) e Despacho
SPPAC (doc. 1137705), solicitar a indicação de servidores das unidades
desta Coordenadoria de Serviços Gerais, para paticiparem de capacitação
relativa à temática de reajustes de contratos. 

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/08/2022, às 19:27, 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
1138366 e o código CRC 41D9C114.

0008834-19.2022.6.02.8000 1138366v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
Sigam os autos para AGC, SAPEV e SMR, com o

intuito de indicação de servidores para participarem da
capacitação de reajuste de contratos, conforme orientação do
Memorando 1008 (1138366) da SAD.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,
Coordenador, em 31/08/2022, às 10:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1138582 e o código CRC 8E175469.

0008834-19.2022.6.02.8000 1138582v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
R.H.
Senhor Coordenador,
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria

(1138582) e considerando que a Assessoria de Gestão de
Contratos tem como função primordial gerenciar a grande
maioria de contratos deste Tribunal, sugiro que este
subscritor e os demais servidores lotados na unidade
participem de curso de capacitação referente a reajustes
contratuais.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DE SOUZA, Assessor de
Gestão de Contratos, em 31/08/2022, às 14:07, 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
1138870 e o código CRC 2D1E8982.

0008834-19.2022.6.02.8000 1138870v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
À COSEG
 
Senhor Coordenador,
 
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria

(1138582), indico os servidores Nadja Cristina de Oliveira
Ribeiro, José Joel Ferreira de Oliveira e Aislan Rogério
Clímaco de Araújo, lotados nesta unidade participem do curso
de capacitação referente a reajustes contratuais.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 31/08/2022, às 14:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1139014 e o código CRC 7CD7E98A.

0008834-19.2022.6.02.8000 1139014v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
R.H.
Senhor Coordenador,
 
Em atenção ao despacho de Vossa Senhoria

(1138582) e considerando que a Seção de Manutenção e
Reparos -SMR, não gerencia contratos diversos dos contratos
de obras, sugiro que este subscritor e os engenheiros Audeir
Medeiros de Aguiar Peixoto e Erivaldo José de Souza
participem de curso de capacitação referente a reajustes
contratuais de obras.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 31/08/2022, 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
1139184 e o código CRC 17FE03ED.

0008834-19.2022.6.02.8000 1139184v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
Retornem os autos para a Secretaria de

Adminsitração, observando os despachos SMR (1139184),
SAPEV (1139014) e AGC (1138870), com a concordância
dessa corrdenadoria, para conhecimento, controle e
providências necessárias.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,
Coordenador, em 01/09/2022, às 12:27, 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
1139787 e o código CRC E3618770.

0008834-19.2022.6.02.8000 1139787v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao Parecer

nº 1234/2022, da Assessoria Jurídica dessa Diretoria-Geral
(doc. 1136800), inserto no SEI 0010233-59.2017.6.02.8000,
para submeter à superior consideração de Vossa Senhoria a
proposta de que seja realizado um treinamento relativo à
temática de reajustes de contratos com servidores do TRE-AL,
envolvidos na gestão e na formatação dos contratos com seus
posteriores aditivos.

Neste sentido, sugiro, com a devida vênia, que seja
solicitada avaliação junto ao Assessor Jurídico dessa
Diretoria-Geral, referente aos parâmetros necessários à
elaboração do conteúdo da referida capacitação, e,
posteriormente, que a demanda seja direcionada à análise,
avaliação e instrução a cargo da SGP, com vistas a aferir a
viabilidade orçamentária da proposição e a escolha da
empresa mais adequada para prestar a referida capacitação.

Por oportuno, apresento a seguir a listagem
nominal dos servidores que deverão participar do requerido
treinamento, conforme indicação das Chefias das respectivas
Unidades:

1) Andrea Cristina de Lima Belchior;
2) Ingrid Pereira de Lima Araújo;
3) Andréa de Albuquerque César;
4) Sandra Helena Lima Alexandre;
5) Lisiana Teixeira Cintra;
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6) André Luís Cavalcante Gomes:
7) Rui Carlos Galvão;
8) Maurício Marcelino Alves;
9) Wilton Daniel Felix de Lima;
10) José Carlos de Souza;
11) Paula Cristina Costa Correia;
12) Thaise Tenório Marinho;
13) Tiago Casado Cavalcante Dantas;
14) Vandeilson de Souza Silva;
15) Nadja Cristina de Oliveira Ribeiro;
16) José Joel Ferreira de Oliveira;
17) Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto;
18) Erivaldo José de Souza;
19) Marcos André Melo Teixeira;
20) José Ricardo Araújo e Silva;
21) Antenor José Nunes Neto;
22) Rodrigo Ferreira Moura; e
23) Abionésimo Marinho da Rocha.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/09/2022, às 19:12, 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
1141001 e o código CRC 60C11158.

0008834-19.2022.6.02.8000 1141001v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2022.
À AJ-DG, 
 
Para manifestação, em atenção ao pedido do Sr.

Secretário de Administração (1141001). 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 05/09/2022, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1142719 e o código CRC E709D3F6.

0008834-19.2022.6.02.8000 1142719v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
Senhor Diretor,
 
Em atendimento ao que requerido no Despacho

GDG 1142719, esta Assessoria Jurídica recomenda que se
utilize como parâmetro as balizas dispostas no curso da
empresa Zênite ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS – PARALELO DA LEI Nº 8.666/1993 E DA
LEI Nº 14.133/2021 - Alterações do objeto, prorrogação,
revisão, reajuste e repactuação de acordo com os
entendimentos do TCU, o qual possui o seguinte
detalhamento de conteúdo:

 
CONTRATOS DE COMPRAS, OBRAS, SERVIÇOS E

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
Alteração do objeto/projeto – Acréscimos,

supressões e alterações qualitativas – Paralelo entre os
regimes da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021

Alterações nos contratos administrativos e
planejamento – Novidades da Lei nº 14.133/2021 que
podem contribuir para a redução de aditivos

Alterações unilateral e por acordo
Alterações unilaterais qualitativas e

quantitativas
Limites das alterações qualitativas e

quantidades e as novidades da nova Lei
Compensação entre acréscimos e

supressões – Novo entendimento do TCU
Alterações dos contratos de obras de
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engenharia
Supressão e direito à indenização
Necessidade de formalização do termo

aditivo como condição para a execução de alterações
ao contrato

Acréscimo da ata de registro de preços e o
contrato dela decorrente

Contratos decorrentes de dispensa e de
inexigibilidade X Alterações unilaterais quantitativas e
qualitativas

Alteração de prazo – Prorrogação dos prazos de
execução e de vigência – Paralelo entre os regimes da Lei
nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021

Prazo de execução e prazo de vigência
Prazos contratuais e a prorrogação
Contratos de serviços e as condições para a

prorrogação previstas no Decreto nº 9.507/2018, na IN
nº 05/2017 e na Lei nº 14.133/2021

Ata de registro de preços, contratos dela
decorrentes e prorrogação – Disciplinas do Decreto nº
7.892/2013 e da nova Lei

Nulidade dos contratos e novidades da Lei
nº 14.133/2021

Contrato de serviços contínuos – Prazo
expirado sem prorrogação – Solução

Alteração do valor – Reajuste, repactuação e
revisão – Paralelo entre os regimes da Lei nº 8.666/1993 e
da Lei nº 14.133/2021

O que são revisão, reajuste e repactuação? –
Periodicidade para concessão

Marco inicial de contagem dos prazos do
reajuste e da repactuação – Contagem nos períodos
subsequentes

Serviços com e sem dedicação exclusiva de
mão de obra

Preclusões lógica e temporal do direito ao
reajuste, à repactuação e à revisão
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Novos direitos concedidos previstos na
convenção coletiva X Repactuação

Reajuste e revisão de ata de SRP e de
contrato

Oscilação do dólar X Revisão
Reajuste por índice nas obras
Repactuação com base na variação da

Tabela Sinapi
Matriz de alocação de riscos X Regimes de

execução
Responsabilidade do fiscal, do gestor do

contrato e da assessoria jurídica
Os mais importantes entendimentos e

precedentes do TCU e dos tribunais superiores sobre
os temas

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 06/09/2022, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144268 e o código CRC 765C7FF3.

0008834-19.2022.6.02.8000 1144268v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
Tendo em vista os Despachos GSAD (1141001) e AJ-

DG (1144268), encaminho os autos à SGP, para instrução da
contratação pretendida. 

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 06/09/2022, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144649 e o código CRC 8F074B7B.

0008834-19.2022.6.02.8000 1144649v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de setembro de 2022.
À SRACF/CODES, para instrução, conforme

despacho GDG 1144649.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA FONSECA DE MELO BRITTO,
Secretária Substituta, em 07/09/2022, 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
1144968 e o código CRC 871985A8.

0008834-19.2022.6.02.8000 1144968v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6055 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Tratam os presentes autos de solicitação do Secretário de

Administração, visando a participação de 23 servidores(tabela
abaixo) envolvidos na gestão e na formatação dos contratos com seus
posteriores aditivos,  em treinamento relativo à temática de reajustes
de contratos.

 

Servidor Lotação Férias nov/dez
2022

1. Abionésimo Marinho da Rocha
ASSESSORIA DE
PLANEJAMENTO E
GESTÃO - SAD

07/11 a 02/12

2. Andrea Cristina de Lima Belchior
COORDENADORIA
DE MATERIAL E
PATRIMÔNIO

 

3. Andréa de Albuquerque César
SEÇÃO DE
LICITAÇÕES E
CONTRATOS

03/11 a 11/11

4. André Luís Cavalcante Gomes
SEÇÃO DE
INSTRUÇÃO DE
CONTRATAÇÕES

 

5. Antenor José Nunes Neto
GABINETE DA
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

 

6.Audeir Medeiros de Aguiar Peixoto
SEÇÃO DE
MANUTENÇÃO E
REPARO

29/11 a 16/12

7. Erivaldo José de Souza
SEÇÃO DE
MANUTENÇÃO E
REPARO

16/11 a 25/11

8. Ingrid Pereira de Lima Araújo
SEÇÃO DE
LICITAÇÕES E
CONTRATOS

16/11 a 25/11

9. José Carlos de Souza
ASSESSORIA DE
GESTÃO DE
CONTRATOS

09/12 a 19/12

SEÇÃO DE
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10. José Joel Ferreira de Oliveira ADMINISTRAÇÃO
DE PRÉDIOS E
VEÍCULOS

 

11. José Ricardo Araújo e Silva SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO 16/11 a 29/11

12. Lisiana Teixeira Cintra
SEÇÃO DE
INSTRUÇÃO DE
CONTRATAÇÕES

 

13. Marcos André Melo Teixeira
SEÇÃO DE
MANUTENÇÃO E
REPARO

03/11 a 04/11

14. Maurício Marcelino Alves

SEÇÃO DE
PREPARAÇÃO DE
PAGAMENTO E
ANÁLISE DE
CONFORMIDADE

03/11 a 10/11

15. Nadja Cristina de Oliveira Ribeiro
SEÇÃO DE
ADMINISTRAÇÃO
DE PRÉDIOS E
VEÍCULOS

03/11 a 22/11

16. Paula Cristina Costa Correia
ASSESSORIA DE
GESTÃO DE
CONTRATOS

 

17. Rodrigo Ferreira Moura
GABINETE DA
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO

 

18. Rui Carlos Galvão
COORDENADORIA
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA

07/11 a 25/11

19. Sandra Helena Lima Alexandre
SEÇÃO DE
LICITAÇÕES E
CONTRATOS

12/12 a 19/12

20. Thaise Tenório Marinho
ASSESSORIA DE
GESTÃO DE
CONTRATOS

 

21. Tiago Casado Cavalcante Dantas
ASSESSORIA DE
GESTÃO DE
CONTRATOS

05/12 a 19/12

22. Vandeilson de Souza Silva SEÇÃO DE
PATRIMÔNIO  

23. Wilton Daniel Felix de Lima

SEÇÃO DE
PREPARAÇÃO DE
PAGAMENTO E
ANÁLISE DE
CONFORMIDADE

28/11 a 08/12

 
Nesse intuito, solicitamos propostas para a aludida
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capacitação às empresas Zênite(1153675) e Conexxões
Educação(1153679). Apenas a Conexxões encaminhou
proposta(1153696) a esta Seção, até a presente data:

 

Empresa Nome do Curso Custo da
Contratação

Carga
Horária Modalidade

Conexxões
Educação
 

Alterações e
Aditivos aos
Contratos
Administrativos -
Paralelo da Lei nº
8.666/1993 e da
Lei nº
14.133/2021

R$ 23.500,00 20 horas Online ao
vivo

 
Registramos que a capacitação em tela está prevista no

PAC 2022, homologado por conduto dos autos SEI 0006405-
16.2021.6.02.8000, com previsão orçamentária, na ação de
Capacitação de Recursos Humanos, suficiente para custear  a
proposta apresentada.

Oportunamente, visando subsidiar o processo decisório,
fazemos juntada das consultas feitas ao SICAF/CADIN/CEIS e
Certidão Negativa de Nepotismo(1153886), demonstrando a situação
fiscal da empresa proponente.

 
Por fim, submetemos esta proposição à análise das

unidades superiores, bem como à manifestação da unidade
demandante para apreciação da proposta, salientando que na tabela
dos servidores indicados, consta os períodos de férias nos meses de
novembro e dezembro, para subsidiar a sugestão da unidade
demandante quanto as possíveis datas para a realização da
capacitação.
 
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 19/09/2022, às 16:09, 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
1150223 e o código CRC 4C6397D7.

0008834-19.2022.6.02.8000 1150223v78
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De: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br>
Para: evento@zenite.com.br
CC: "Laércio Vitório da Silva" <laerciosilva@tre-al.jus.br>
Data: 08/09/2022 09:53 AM
Assunto: Solicita proposta comercial curso in company online

Prezados, 
 
Solicito Proposta comercial de uma capacitação in company na modalidade online, para 23
servidores(aproximadamente), na temática de Reajustes de Contratos. 
 
Peço que utilizem como parâmetro as balizas dispostas no curso da Zênite ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – PARALELO DA LEI Nº 8.666/1993 E DA LEI Nº 14.133/2021 - Alterações do
objeto, prorrogação, revisão, reajuste e repactuação de acordo com os entendimentos do TCU, o qual possui o
seguinte detalhamento de conteúdo:
 
CONTRATOS DE COMPRAS, OBRAS, SERVIÇOS E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
Alteração do objeto/projeto – Acréscimos, supressões e alterações qualitativas – Paralelo entre os regimes da Lei nº
8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021

Alterações nos contratos administrativos e planejamento – Novidades da Lei nº 14.133/2021 que podem
contribuir para a redução de aditivos
Alterações unilateral e por acordo
Alterações unilaterais qualitativas e quantitativas
Limites das alterações qualitativas e quantidades e as novidades da nova Lei
Compensação entre acréscimos e supressões – Novo entendimento do TCU
Alterações dos contratos de obras de engenharia
Supressão e direito à indenização
Necessidade de formalização do termo aditivo como condição para a execução de alterações ao
contrato
Acréscimo da ata de registro de preços e o contrato dela decorrente
Contratos decorrentes de dispensa e de inexigibilidade X Alterações unilaterais quantitativas e
qualitativas

Alteração de prazo – Prorrogação dos prazos de execução e de vigência – Paralelo entre os regimes da Lei nº
8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021

Prazo de execução e prazo de vigência
Prazos contratuais e a prorrogação
Contratos de serviços e as condições para a prorrogação previstas no Decreto nº 9.507/2018, na IN nº
05/2017 e na Lei nº 14.133/2021
Ata de registro de preços, contratos dela decorrentes e prorrogação – Disciplinas do Decreto nº
7.892/2013 e da nova Lei
Nulidade dos contratos e novidades da Lei nº 14.133/2021
Contrato de serviços contínuos – Prazo expirado sem prorrogação – Solução

Alteração do valor – Reajuste, repactuação e revisão – Paralelo entre os regimes da Lei nº 8.666/1993 e da Lei
nº 14.133/2021

O que são revisão, reajuste e repactuação? – Periodicidade para concessão
Marco inicial de contagem dos prazos do reajuste e da repactuação – Contagem nos períodos
subsequentes
Serviços com e sem dedicação exclusiva de mão de obra
Preclusões lógica e temporal do direito ao reajuste, à repactuação e à revisão
Novos direitos concedidos previstos na convenção coletiva X Repactuação
Reajuste e revisão de ata de SRP e de contrato
Oscilação do dólar X Revisão
Reajuste por índice nas obras
Repactuação com base na variação da Tabela Sinapi
Matriz de alocação de riscos X Regimes de execução
Responsabilidade do fiscal, do gestor do contrato e da assessoria jurídica
Os mais importantes entendimentos e precedentes do TCU e dos tribunais superiores sobre os temas

 
Solicito a confirmação do recebimento deste e-mail e resposta o mais breve possível. 
 
 
 
Grata,
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Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
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De: "suzananunes" <suzananunes@tre-al.jus.br>
Para: incompany@conexxoes.com.br
CC: "Laércio Vitório da Silva" <laerciosilva@tre-al.jus.br>
Data: 08/09/2022 10:00 AM
Assunto: Solicita proposta comercial curso in company online Reajuste Contratual

Prezados, 
 
 
Solicito Proposta comercial de uma capacitação in company na modalidade online, para 23
servidores(aproximadamente), na temática de Reajustes de Contratos. 
 
Peço que utilizem como parâmetro as balizas dispostas no curso da Zênite ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – PARALELO DA LEI Nº 8.666/1993 E DA LEI Nº 14.133/2021 - Alterações do
objeto, prorrogação, revisão, reajuste e repactuação de acordo com os entendimentos do TCU, o qual possui o
seguinte detalhamento de conteúdo:
 
CONTRATOS DE COMPRAS, OBRAS, SERVIÇOS E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
Alteração do objeto/projeto – Acréscimos, supressões e alterações qualitativas – Paralelo entre os regimes da Lei nº
8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021

Alterações nos contratos administrativos e planejamento – Novidades da Lei nº 14.133/2021 que podem
contribuir para a redução de aditivos
Alterações unilateral e por acordo
Alterações unilaterais qualitativas e quantitativas
Limites das alterações qualitativas e quantidades e as novidades da nova Lei
Compensação entre acréscimos e supressões – Novo entendimento do TCU
Alterações dos contratos de obras de engenharia
Supressão e direito à indenização
Necessidade de formalização do termo aditivo como condição para a execução de alterações ao
contrato
Acréscimo da ata de registro de preços e o contrato dela decorrente
Contratos decorrentes de dispensa e de inexigibilidade X Alterações unilaterais quantitativas e
qualitativas

Alteração de prazo – Prorrogação dos prazos de execução e de vigência – Paralelo entre os regimes da Lei nº
8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021

Prazo de execução e prazo de vigência
Prazos contratuais e a prorrogação
Contratos de serviços e as condições para a prorrogação previstas no Decreto nº 9.507/2018, na IN nº
05/2017 e na Lei nº 14.133/2021
Ata de registro de preços, contratos dela decorrentes e prorrogação – Disciplinas do Decreto nº
7.892/2013 e da nova Lei
Nulidade dos contratos e novidades da Lei nº 14.133/2021
Contrato de serviços contínuos – Prazo expirado sem prorrogação – Solução

Alteração do valor – Reajuste, repactuação e revisão – Paralelo entre os regimes da Lei nº 8.666/1993 e da Lei
nº 14.133/2021

O que são revisão, reajuste e repactuação? – Periodicidade para concessão
Marco inicial de contagem dos prazos do reajuste e da repactuação – Contagem nos períodos
subsequentes
Serviços com e sem dedicação exclusiva de mão de obra
Preclusões lógica e temporal do direito ao reajuste, à repactuação e à revisão
Novos direitos concedidos previstos na convenção coletiva X Repactuação
Reajuste e revisão de ata de SRP e de contrato
Oscilação do dólar X Revisão
Reajuste por índice nas obras
Repactuação com base na variação da Tabela Sinapi
Matriz de alocação de riscos X Regimes de execução
Responsabilidade do fiscal, do gestor do contrato e da assessoria jurídica
Os mais importantes entendimentos e precedentes do TCU e dos tribunais superiores sobre os temas

 
Solicito a confirmação do recebimento deste e-mail e resposta o mais breve possível. 
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Grata,
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
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CURSO EAD  

Ao TRE/AL 

Sra. Suzana Nunes |12 de setembro de 2022 

ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – 
PARALELO DA LEI Nº 8.666/1993 E DA LEI 
Nº 14.133/2021 
Alterações do objeto, prorrogação, revisão, reajuste e 
repactuação de acordo com os entendimentos do TCU 

LICITAÇÃO E CONTRATOS 
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PÚBLICO-ALVO 

Servidores indicados pelo TRE/AL. 

APRESENTAÇÃO 

O tema alterações e aditivos aos contratos administrativos sempre gera muita discussão 

e é causa de apontamentos e condenações recorrentes pelos tribunais de contas. 

Selecionamos as principais razões que motivam as alterações dos contratos: objeto/ 

projeto, prazo e valor dos contratos de compras, obras e serviços e Sistema de Registro 

de Preços. Toda a apresentação do programa será realizada de acordo com a Lei nº 

8.666/1993 e a Lei nº 14.133/2021, delineando-se um paralelo entre esses regimes, com 

destaque para as novidades. A atualização e a capacitação sobre os aditivos vão orientar 

os contratos em andamento e fundamentar as situações que envolvem as alterações nas 

contratações de acordo com a nova Lei. Abordaremos, ainda, os mais relevantes e 

recentes posicionamentos do TCU e dos tribunais superiores que embasam a aplicação 

do regime antigo e que podem guiar a observância da Lei nº 14.133/2021.  

RESULTADOS ESPERADOS 

• Conduzir e instruir de modo seguro as alterações de objeto (qualitativas e 

quantitativas), de prazo (prorrogações dos prazos de execução e de vigência) e de 

valor (revisão, reajuste e repactuação) dos contratos administrativos de compras, 

obras, serviços e Sistema de Registro de Preços, de acordo com os regimes da Lei nº 

8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021. 

• Conhecer as principais alterações e novidades da Lei nº 14.133/2021 relativas aos 

temas abordados.  

• Formalizar e instruir adequadamente os procedimentos de alterações contratuais de 

objeto, prazo e valor.  

• Discutir e solucionar situações práticas que envolvem as alterações de objeto, de 

prazo e de valor nos contratos administrativos.  

• Identificar vícios e irregularidades comuns cometidos pela Administração nos aditivos 

contratuais e as melhores práticas para evitá-los, assim como eventuais apontamentos 

e responsabilizações.  

• Conhecer os entendimentos do TCU e dos tribunais superiores que podem orientar a 

interpretação e a aplicação da nova Lei.  

• Estudar e debater as alterações e os aditivos aos contratos administrativos com 

grandes especialistas no assunto. 

 

 

 

 

 

Proposta Curso Online ao vivo Conexxões (1153696)         SEI 0008834-19.2022.6.02.8000 / pg. 23



 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONTRATOS DE COMPRAS, OBRAS, SERVIÇOS E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Alteração do objeto/projeto – Acréscimos, supressões e alterações qualitativas – Paralelo 

entre os regimes da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021 

• Alterações nos contratos administrativos e planejamento – Novidades da 

Lei nº 14.133/2021 que podem contribuir para a redução de aditivos  

• Alterações unilateral e por acordo  

• Alterações unilaterais qualitativas e quantitativas  

• Limites das alterações qualitativas e quantidades e as novidades da nova 

Lei  

• Compensação entre acréscimos e supressões – Novo entendimento do 

TCU  

• Alterações dos contratos de obras de engenharia  

• Supressão e direito à indenização  

• Necessidade de formalização do termo aditivo como condição para a 

execução de alterações ao contrato  

• Acréscimo da ata de registro de preços e o contrato dela decorrente  

• Contratos decorrentes de dispensa e de inexigibilidade X Alterações 

unilaterais quantitativas e qualitativas 

 

Alteração de prazo – Prorrogação dos prazos de execução e de vigência – Paralelo entre 

os regimes da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021 

• Prazo de execução e prazo de vigência  

• Prazos contratuais e a prorrogação  

• Contratos de serviços e as condições para a prorrogação previstas no 

Decreto nº 9.507/2018, na IN nº 05/2017 e na Lei nº 14.133/2021  

• Ata de registro de preços, contratos dela decorrentes e prorrogação – 

Disciplinas do Decreto nº 7.892/2013 e da nova Lei  

• Nulidade dos contratos e novidades da Lei nº 14.133/2021  

• Contrato de serviços contínuos – Prazo expirado sem prorrogação – Solução 

 

Alteração do valor – Reajuste, repactuação e revisão – Paralelo entre os regimes da 

Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021 

O que são revisão, reajuste e repactuação? – Periodicidade para concessão  

• Marco inicial de contagem dos prazos do reajuste e da repactuação – Contagem 

nos períodos subsequentes  

• Serviços com e sem dedicação exclusiva de mão de obra  

• Preclusões lógica e temporal do direito ao reajuste, à repactuação e à revisão  

• Novos direitos concedidos previstos na convenção coletiva X Repactuação  
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• Reajuste e revisão de ata de SRP e de contrato  

• Oscilação do dólar X Revisão  

• Reajuste por índice nas obras  

• Repactuação com base na variação da Tabela Sinapi  

• Matriz de alocação de riscos X Regimes de execução  

• Responsabilidade do fiscal, do gestor do contrato e da assessoria jurídica  

• Os mais importantes entendimentos e precedentes do TCU e dos tribunais 

superiores sobre os temas 

 

CARGA HORÁRIA 

A carga horária do curso é de 20 horas. 

 

METODOLOGIA 

 

O Curso Ao Vivo (síncrono), composto por aulas ao vivo e material complementar 

para leitura, disponibilizado durante 30 dias. Em curso, haverá interatividade com 

o instrutor para esclarecimentos de dúvidas e discussão de casos práticos com 

interação individual e coletiva, na plataforma disponibilizada. 

 

A metodologia consistirá em: 

  

• Curso Ao Vivo: será distribuído em 4h diárias, conforme acordo entre a 

Conexxões e a Organização, com interação entre o professor e o aluno 

• Ebook com material para leitura e compreensão 

• Fórum para discussão entre os alunos e com o professor 

• Exercícios  

E afinal, quais são as diferenças entre EAD e Ao Vivo? 

→ EAD (Ensino à distância): Tem como característica principal as aulas gravadas. 

Ou seja, o aluno pode estudar no seu próprio ritmo, até completar o curso. Elas 

são acessadas pela internet e ficam armazenadas em um ambiente especialmente 

desenvolvido para promover o aprendizado. Ao final do curso o aluno receberá 

um certificado de participação. 

→ Ao Vivo: Esse tipo de modalidade se aproxima mais dos treinamentos 

presenciais onde o aluno participa do treinamento em tempo real que possibilita 

a interação com os instrutores e demais alunos. Nos cursos Ao Vivo as aulas serão 

realizadas em horário pré-agendados e os alunos também receberão certificado 

de participação após a conclusão. 

A Conexxões atualmente oferece ambos os tipos de treinamentos para os alunos 

terem ainda mais opções para aprimorar seus conhecimentos.  
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INSCRIÇÃO 

A Organização deve apresentar a Conexxões a lista dos servidores que 

participarão do Curso, em até 10 dias antecedentes ao início do curso, constando: 

Nome completo do participante / e-mail / telefone / cargo / departamento, e a 

informação se há PCD ou algum participante com necessidade especial. Após a inscrição, 

cada servidor receberá o link para acesso a plataforma, bem como usuário e senha. 

*Ficando vedado o TRE/AL, a disponibilização de vagas para qualquer pessoa que 

não seja servidor do TRE/AL. 

CERTIFICADO 

O certificado será disponibilizado online. É obrigatório ter 75% de frequência  

 
REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS 

 

Antes do início da videoconferência, os requisitos abaixo listados devem ser 

avaliados para o bom funcionamento da plataforma e aproveitamento do curso. 

Recomendamos as seguintes especificações técnicas mínimas de hardware e 

software: 

• Computador com bom desempenho; 

• Conexão de internet via cabo e velocidade mínima de 10mbps; 

• Webcam e microfone; 

• Sistema de sonorização com qualidade (preferencialmente fone);  

• Navegador: Utilizar preferencialmente o Google Chrome, ou as versões 

atualizadas do Mozilla Firefox e Internet Explorer. 

 

Importante: Se as especificações mínimas não forem atendidas, a qualidade 

da transmissão (áudio e vídeo) poderá ser comprometida. 

 

AMBIENTE 

Curso ministrado em plataforma de videoconferência, totalmente ao vivo. 

ACESSO 

Após a inscrição e confirmação de pagamento o participante receberá e-mail com 

instruções de acesso ao ambiente virtual e plataforma de videoconferência. 

DISPONIBILIDADE 

Replay: As aulas poderão ser assistidas por até 7 dias após a sua realização. 
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CONTEUDISTA/INSTRUTOR 
 

RAFAEL JARDIM 

Auditor Federal de Controle Externo, é o atual Secretário de Fiscalização da Fazenda 

Nacional do TCU e Ex-Secretário de Combate a Corrupção daquela Corte. Coautor dos 

livros “Obras Públicas: comentários à jurisprudência do TCU” – 4ª Edição, “O RDC e a 

Contratação Integrada na prática”, “Lei Anticorrupção e Temas de Compliance”, “O 

Controle da Administração Pública na Era Digital” e o novíssimo “Empresas Estatais: 

governança, integridade, compliance e contratações”. No TCU desde 2005, foi também 

titular da Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura, unidade 

responsável pela condução dos processos relacionados à Operação Lava Jato. Foi ainda 

Diretor da área técnica responsável pela fiscalização de rodovias. Ocupou os cargos de 

Secretário de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e também de Fiscalização de 

Obras de Energia. Coordenou as fiscalizações do TCU atinentes à Copa do Mundo de 

2014. Na área de combate à corrupção e integridade, palestrou em eventos 

internacionais da ONU, OCDE, além de treinamentos para auditores das Controladorias 

Gerais de diversos países na América Latina. Palestrante e conferencista em temas afetos 

à engenharia de custos para o setor público, ao Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas (RDC), Compliance, Integridade e a licitações e contratos de obras e serviços de 

engenharia. Formado em engenharia civil pela Universidade de Brasília, trabalhou por 

mais de dez anos na coordenação de projetos e execução de obras na iniciativa privada. 

Consultor associado à Conexxões Educação. 

 
 
A CONEXXÕES se responsabiliza pela substituição do palestrante apresentado, desde que seja 

previamente autorizado, caso ocorra alguma necessidade previamente identificada, oriundo de 

problemas não previsto na data de confirmação, por um profissional da mesma qualificação e experiência 

técnica. 
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INVESTIMENTO 

OBJETO 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
CARGA 

HORÁRIA 
DATA 

 
INVESTIMENTO 

 

Curso EAD - ALTERAÇÕES 

E ADITIVOS AOS 

CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS – 

PARALELO DA LEI Nº 

8.666/1993 E DA LEI Nº 

14.133/2021 – ao vivo 

Até 30 20h A definir 
 

 

R$ 23.500,00 
(vinte e três mil e quinhentos 

reais) 
 

 

 

RESPONSABILIDADES DA CONEXXÕES 

• Material didático virtual 

• Metodologia aplicada / Resultados alcançados 

• Certificado virtual - será disponibilizado após a conclusão do curso, sob aprovação e 

frequência mínima exigida (75% de participação). 

  

• Relatório final após a realização do curso (percentual de participações / assiduidade / 

comentários / principais dúvidas / sugestões). 

 

RESPONSABILIDADES DO TRE/AL 

• Acesso à rede mundial de computadores (Internet) aos participantes inscritos 

• Responsável pela exatidão e atualização das informações cadastradas pelo 

participante no portal, tais como, Nome completo do participante / e-mail / telefone 

/ cargo / departamento, e a informação se há PCD ou algum participante com 

necessidade especial. Após a inscrição, cada servidor receberá o link para acesso a 

plataforma, bem como usuário e senha. 

 

 

 

 

 

 Certificado com QR Code para validação 
de autenticidade 
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MOTIVOS PARA ESCOLHER A CONEXXÕES EDUCAÇÃO 

 

DEPOIMENTOS 
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NOSSOS CLIENTES 
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DADOS CADASTRAIS 

RAZÃO SOCIAL ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA 
CNPJ 07.774.090/0001-17 IE Isento IM 270.468.090/0001/27 
ENDEREÇO Centro Empresarial Iguatemi (Bloco A/Sala 718) - Av. Tancredo Neves,  

274, Pituba, Salvador/BA | CEP: 41820-020 
DADOS 
BANCÁRIOS 

Banco do Brasil - Ag. 2971-8/ C/C.: 99805-2 | Banco Itaú - Ag. 0935/  
C/C.: 74821-0 

 

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.  

 

Islayne Araujo Adan 

Coordenação In Company 

71 3176-3388 | incompany@conexxoes.com.br  

www.conexxoes.com.br  
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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: 07.774.090/0001-17 DUNS®: 898347072
Razão Social: ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: CONEXXOES EDUCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/05/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 14/02/2023
FGTS 21/09/2022
Trabalhista Validade: 28/02/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/10/2022
Receita Municipal Validade: 01/10/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2023Validade:

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

Emitido em: 19/09/2022 14:15 de
CPF: 037.369.444-03      Nome: SUZANA DA SILVA NUNES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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03736944403Usuário:

19/09/2022 14:24:41Data e hora da consulta:

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

ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRE Adimplente07774090
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:

07774090/0001-17

Data da consulta: 19/09/2022 13:26:07 
Data da última atualização: 17/09/2022 10:15:05

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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DECLARAÇÃO 
 
 

        A empresa Escola de Negócios Conexxões-Educação Empresarial LTDAME, 
inscrita no CNPJ sob o n° 07774090/0001-17, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) Jose Augusto Leite Melo portador(a) da Carteira de 
Identidade - RG nº 0968182984 e do CPF nº 110.740.355-34 . " Declaramos,  sob as 
penas da lei, e nos termos do artigo 2º, V, da Resolução CNJ Nº 07/2005, com redação 
dada pela Resolução CNJ Nº 229/2016, NÃO SER cônjuge, companheiro(a) ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes 
vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou de 
servidor investido em cargo de Comissão ou de Assessoramento do Quadro de Pessoal 
daquele Tribunal. Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os 
efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de 
sanções civis, administrativas, bem como a sanção penal prevista no art. 299 do Código 
Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 
 

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

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

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

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

(um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

 

Salvador, 12 de abril de 2022 
 
 
 

 
 

_________________________________________________ 
José Augusto Leite Melo 

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

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2022.
Senhor Diretor,
Trata-se de solicitação do Senhor Secretário de

Administração com vistas à participação de 23
servidores  em treinamento relativo à temática de reajustes de
contratos, cuja ação possui previsão no Plano Anual de Capacitação
2022 e há verba suficiente para atendê-la.

Até a presente data, apenas a empresa Conexxões
Educação encaminhou proposta(1153696).

Efetivada a instrução da demanda, conforme Informação
6 0 5 5 1150223, encaminhamos os autos à apreciação de Vossa
Senhoria, sugerindo, salvo melhor juízo, encaminhamento à unidade
demandante (SAD) para manifestação da proposta, salientando que
na citada informação da SRACF/CODES 1150223, consta tabela dos
servidores indicados, com os respectivos períodos de férias nos
meses de novembro e dezembro, para subsidiar a sugestão da
unidade demandante quanto as possíveis datas para a realização da
capacitação.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DANIELA FONSECA DE MELO BRITTO,
Secretária Substituta, em 19/09/2022, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1154114 e o código CRC DA483BBB.

0008834-19.2022.6.02.8000 1154114v1

Despacho GSGP 1154114         SEI 0008834-19.2022.6.02.8000 / pg. 37



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

DESPACHO

Maceió, 19 de setembro de 2022.
À SAD/SEIC, 
 
Para verificar a compatibilidade do preço. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/09/2022, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1154408 e o código CRC 051C634F.

0008834-19.2022.6.02.8000 1154408v1
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E-mail - 1154775

Data de Envio: 
  20/09/2022 13:29:30

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

Para:
    incompany@conexxoes.com.br

Assunto: 
  Formalização. Curso: Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos - Paralelo da Lei nº 8.666/1993
e da Lei nº 14.133/2021. TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Para fins de formalização da contratação do curso "Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos -
Paralelo da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021", conforme proposta anexa, solicitamos o envio de
documentação comprobatória para verificação da compatibilidade de preços, a saber:

- Justificativa de preços com base em valores de contratações de objetos idênticos, comercializados pel
futura contratada, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos
ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração;

- Declaração de inexistência da prática de nepotismo, conforme modelo abaixo, caso entenda
conveniente.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra (82 99301 0575)
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

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

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:
Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Maceió, de de 2022.
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(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio)"

Anexos:
    Proposta_1153696_Curso_EAD___Reajustes_de_Contratos___ao_vivo.pdf
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Quadro comparativo de Preços – Conexxões 
 

Compatibilidade de preço de treinamento na modalidade EAD 
 

Documento Analisado Objeto 

Carga 
horária total 

 

 
Nº de 

Alunos total 
 
 

Valor 
por 

participante 
Valor total  

TRE/AL 

Curso EAD - ALTERAÇÕES E 
ADITIVOS AOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS – 
PARALELO DA LEI Nº 8.666/1993 E 

DA LEI Nº 14.133/2021 
Alterações do objeto, prorrogação, 

revisão, reajuste e  
repactuação de acordo com os 

entendimentos do TCU 

20h 30 R$ 783,33 R$ 23.500,00 

NE: 2022140 
Para cliente: TRE/RR 

Curso EAD – Nova Lei de Licitações 24h 03 R$ 1.700,00 R$ 5.100,00 

NE: 2022231 
para cliente: JFRO 

Curso EAD - Gestão Imobiliária com 
Ênfase no SPIUNET - Portaria Conjunta  

28 
16h 02 R$ 1.560,00 R$ 4.680,00 

NE:2022817                      
para cliente: TRE/PR 

Curso EAD - Acessibilidade 
Simplificada no setor Público 

16h 06 R$ 1.560,00 R$ 9.360,00 

NE: 2022389 
Para cliente: CSJT 

Curso EAD - Governança das 
Contratações Públicas 

20h 30 R$ 783,33 R$ 23.500,00 

  
1- O valor por participante menor proposto ao TRE/AL em comparação ao proposto ao TRE/RR (nota de 

empenho nº 2022140) deve-se ao fato de termos concedido um desconto. 
 

2- O valor por participante menor proposto ao TRE/AL em comparação ao proposto ao JFRO (nota de empenho 
nº2022231) deve-se ao fato de termos concedido um desconto. 
 

3- O valor por participante menor proposto ao TRE/AL em comparação ao proposto ao TRE/PR (nota de 
empenho nº 2022817 ) deve-se ao fato de termos concedido um desconto. 

 
4- O valor por participante igual proposto ao TRE/AL em comparação ao proposto ao CSJT (nota de empenho nº 

2022389 ) deve-se ao fato de termos concedido um desconto em ambos os casos. 

 
*Reiteramos que os valores propostos ao TRE/AL só tem validade para esse curso. 
 

 
_________________________________________________ 

José Augusto Leite Melo 
Diretor  

Representante Legal 
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  07/03/2022 17:26
        ***.666.901-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

80001 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO REAL - (R$)

2022 NE 389

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167923 0100000000 339039 - -

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

07/03/2022 Ordinário TST.6000036/2021-90 - 23.500,00

07.774.090/0001-17 ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRE

Realização do curso Governança das Contratações Públicas, a ser ministrado no formato telepresencial, por meio de
ferramenta tecnológica de transmissão on-line, para até 30 servidores, com carga horária total de 20 horas.

-

-

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

TANCREDO NEVES, CENTRO 274 BLOCO A CAMINHO DAS ARVORES

CEP

41820-020

Município

SALVADOR BA

UF Telefone

(71)3176-3388

CNPJ

00.509.968/0001-48

CEP

70070-943

Endereço

SAF SUL Q. 8 - LOTE 1 - BLOCO A

Município

BRASILIA

UF

DF

Telefone

3043-4095(MATERIAL)3043-4079(SERVIçO).

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

07/03/2022 16:49:01
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  07/03/2022 17:26
        ***.666.901-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 23.500,00

Total da Lista

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

001 23.500,00Realização do curso "Governança das Contratações Públicas", a ser
ministrado no formato telepresencial, por meio de ferramenta tecnológica
de transmissão on-line, para até 30 servidores, com carga horária total
de 20 horas.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

07/03/2022 Inclusão 1,00000 23.500,0000 23.500,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

DIRLEY SERGIO DE MELO

***.147.701-**

07/03/2022 16:49:01

Gestor Financeiro

RODRIGO DA COSTA LOPES

***.947.323-**

07/03/2022 15:13:32

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

07/03/2022 16:49:01
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  09/08/2022 16:25
        ***.244.092-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

90025 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RO REAL - (R$)

2022 NE 231

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 168360 0100000000 339039 - -

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

09/08/2022 Ordinário 0000622022021401801 - 4.680,00

07.774.090/0001-17 ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRE

RDO-4439222 CURSO GESTÃO IMOBILIÁRIA COM ÊNFASE NO SPIUNET

Porto Velho-RO

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

11 DISPENSA DE LICITACAO

24 - II -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

TANCREDO NEVES, CENTRO 274 BLOCO A CAMINHO DAS ARVORES

CEP

41820-020

Município

SALVADOR BA

UF Telefone

(71)3176-3388

CNPJ

05.429.264/0001-89

CEP

76805-902

Endereço

AV. PRESIDENTE DUTRA, N. 2203    BAIXA DA UNIAO

Município

PORTO VELHO

UF

RO

Telefone

69 3211 2400

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

09/08/2022 12:27:10
Operação
Alteração

Anexo - Documentação Conexxões (1156719)         SEI 0008834-19.2022.6.02.8000 / pg. 44



Data e hora da consulta:
Usuário:

  09/08/2022 16:25
        ***.244.092-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 4.680,00

Total da Lista

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

001 4.680,00Curso Gestão Imobiliária com Ênfase no SPIUNET - Portaria Conjunta
28, com carga horária de 16 (dezesseis) horas, na modalidade on-
line, para 03 (três) servidores da Seção Judiciária de Rondônia

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

09/08/2022 Inclusão 1,00000 4.680,0000 4.680,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

ALINE DE FREITAS DA SILVA

***.232.572-**

09/08/2022 12:27:10

Gestor Financeiro

LUZIVAL CORREIA FERREIRA

***.123.192-**

09/08/2022 10:52:52

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

09/08/2022 12:27:10
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  27/07/2022 13:19
        ***.057.429-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70019 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA REAL - (R$)

2022 NE 817

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167771 0100000000 339039 - PR CAPRHU

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

26/07/2022 Ordinário 00195192022 - 9.360,00

07.774.090/0001-17 ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRE

22IL0031 - SEDE - CURSO ONLINE - ACESSIBILIDADE SIMPLIFICADA NO SERVIÇO PÚBLICO.
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 31/2022
EJE            - 33.90.39.48     /     2G       /      incompany@conexxoes.com.br - (71) 3341-3035

-

-

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

TANCREDO NEVES, CENTRO 274 BLOCO A CAMINHO DAS ARVORES

CEP

41820-020

Município

SALVADOR BA

UF Telefone

(71)3176-3388

CNPJ

03.985.113/0001-81

CEP

80220-902

Endereço

RUA JOAO PAROLIN, 224            PAROLIN

Município

CURITIBA

UF

PR

Telefone

041-3330-8545 3330-8554 3330-8497

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

26/07/2022 18:56:20
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  27/07/2022 13:19
        ***.057.429-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 9.360,00

Total da Lista

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

001 9.360,0020220000EJE-----------/SEDE
PARTICIPAÇÃO DE 06 (SEIS) SERVIDORES NO CURSO ONLINE -
ACESSIBILIDADE SIMPLIFICADA NO SERVIÇO PÚBLICO.
CÓDIGO SIASG: 21172.  VALOR TOTAL: R$ 9.360,00.
LOCAL E DATA: O CURSO SERÁ REALIZADO EM AMBIENTE
VIRTUAL, AO VIVO, NO PERÍODO DE 04,05,08 E 09/08/2022, DAS 14:
00H ÀS 18:00H, TOTALIZANDO UMA CARGA HORÁRIA DE 16
(DEZESSEIS) HORAS.
A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR: A. LINK DA
PLATAFORMA ONLINE;  B.MATERIAL DIGITAL PARA LEITURA POR
30 DIAS.
A CONTRATADA DEVERÁ ATENDER ÀS SEGUINTES
NECESSIDADES:
A.ENVIO DE CERTIFICADO; B. LISTA DE PRESENÇA DIÁRIA DOS
ALUNOS; C. AVALIAÇÃO DE REAÇÃO.
DÚVIDAS REFERENTES A ESTA CONTRATAÇÃO PODERÃO SER
SANADAS COM A SEÇÃO DE PROJETOS E RECURSOS
EDUCACIONAIS DO TRE-PR, PELOS TELEFONES (41) 3330-8544,
(41) 3330-8573 E (41) 3330-8885, E-MAIL SPRE@TRE-PR.JUS.BR, NO
HORÁRIO DAS 12H00 ÀS 19H00.
DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 31/2022.
NO PAGAMENTO HAVERÁ RETENÇÃO DE TRIBUTOS DE ACORDO
COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

26/07/2022 Inclusão 6,00000 1.560,0000 9.360,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

VALCIR MOMBACH

***.406.219-**

26/07/2022 18:55:31

Gestor Financeiro

CECILIA MARIA WOSCH CRISOSTIMO

***.233.929-**

26/07/2022 18:56:20

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

26/07/2022 18:56:20
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  03/03/2022 09:23
        ***.311.402-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70028 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA REAL - (R$)

2022 NE 140

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167893 0100000000 339039 - RR CAPRHU

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

23/02/2022 Ordinário 0000294-94.2022 - 5.100,00

07.774.090/0001-17 ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRE

2022NECT PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO SOBRE NOVA LEI DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PROPOSTA DO EVENTO (0666502), EM
ATENDIMENTO AO DESPACHO N 2940 (0671925), PROC. SEI-294-94.2022-TRE-RR.

-

-

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

TANCREDO NEVES, CENTRO 274 BLOCO A CAMINHO DAS ARVORES

CEP

41820-020

Município

SALVADOR BA

UF Telefone

(71)3176-3388

CNPJ

05.955.085/0001-85

CEP

69306-685

Endereço

AV. JUSCELINO KUBITSCHECK, 543   BAIRRO: SAO PEDRO

Município

BOA VISTA

UF

RR

Telefone

(095)2121-7051  2121-7052

UG Emitente

Pré-empenho

2022PE000018

1  de      2002
Versão Data/Hora

24/02/2022 14:29:04
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  03/03/2022 09:23
        ***.311.402-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 5.100,00

Total da Lista

Subelemento 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

001 5.100,00(INSC.) CURSO SOBRE NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS, NA MOD.: EAD, CARGA HORÁRIA: 24HRS,
VIGÊNCIA: ATE 02/05/2022 E DEMAIS CONDIÇÕES E
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA PROPOSTA DO EVENTO 0666502.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

23/02/2022 Inclusão 3,00000 1.700,0000 5.100,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

HERMENEGILDO ATAIDE DAVILA

***.482.602-**

24/02/2022 14:29:04

Gestor Financeiro

CARLOS JORGE GONCALVES DO ESPIRITO
SANTO
***.281.442-**

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

24/02/2022 14:29:04
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2022.
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Trata-se de proposição de contratação de empresa

para realização de capacitação para 23 (vinte e três)
servidores deste Regional, em treinamento relativo à temática
de reajuste de contratos, no total 20 (vinte) horas, conforme
INFORMAÇÃO Nº 6055 - TRE-
AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF - 1150223.

Vieram os autos para instrução da contratação,
Despacho GDG - 1154408, mediante a aferição da
compatibilidade do preço proposto pela empresa Conexxões,
no montante total de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e
quinhentos reais).

Para tanto, solicitamos, 1154775, notas de
empenho e/ou notas fiscais de outros órgãos da administração
pública e/ou empresas privadas, para comprovação do preço
praticado (artigo 7º da na IN SEGES nº 73/2020), tendo sido
encaminhadas notas de empenhos deste exercício, 1156719,
que demonstram que o preço cobrado a este Regional é o
mesmo praticado pela empresa em outras contratações
semelhantes.

Foram juntadas aos autos certidão de regularidade
da empresa, consulta ao TCU e ao Cadin e Declaração de
Inexistência de Nepotismo - 1153886 e 1156836.

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 ESCOLA DE NEGOCIOS
CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA, inscrito no
CNPJ nº 07.774.090/0001-17, no montante de R$ 23.500,00
(vinte e três mil e quinhentos reais).
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À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 22/09/2022, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1156752 e o código CRC 77380F8E.

0008834-19.2022.6.02.8000 1156752v1
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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: 07.774.090/0001-17 DUNS®: 898347072
Razão Social: ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: CONEXXOES EDUCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/05/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/03/2023
FGTS 10/10/2022
Trabalhista Validade: 20/03/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/10/2022
Receita Municipal Validade: 01/10/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2023Validade:

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

Emitido em: 22/09/2022 13:01 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

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

DESPACHO

Maceió, 23 de setembro de 2022.
Senhor Secretário, 
 
Juntamos cópia de e-mail que recebemos da

empresa Conexxões, informando a indisponibilidade de
agenda do instrutor anteriormente indicado na
proposta 1153696 e substituição pelo instrutor Prof. André
Baeta, na proposta atualizada 1157589.

Sugerimos, ainda, observar as datas indicadas no
doc 1157582 sobre a disponibilidade do instrutor, bem como
sugerir, a melhor data para o curso, mesmo que diversa da
apresentada no documento citado, caso a proposta seja aceita
e autorizada a contratação.

Por fim, em caso de impossibilidade da contratação
neste exercício, há a possibilidade de inclusão da demanda no
Plano Anual de Capacitação - PAC 2023.

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 23/09/2022, às 10:10, 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
1157581 e o código CRC AE9DD3F9.

0008834-19.2022.6.02.8000 1157581v1
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RES: Curso online - Reajuste de Contratos

De: incompany@conexxoes.com.br

Para: sracf@tre-al.jus.br

Data: sexta-feira, 23 de setembro de 2022 08:27 BRT

Prezada Suzana/Laércio,

 

Bom dia, tudo bem?

 

Conforme alinhado, será necessário a substituição do Professor Rafael Jardim, pela participação do Prof. André
Baeta. Devido a indisponibilidade de agenda do Professor Rafael. Sendo assim, envio anexo a proposta com o
currículo alterado. (mantivemos tudo, substituímos apenas o Professor), e abaixo a disponibilidade de agenda do
Prof. André.

 

a) 24, 25, 26, 31/10 e 1/11 (manhã).
b) 19 a 23 de dezembro (manhã ou tarde).

 

Gentileza confirmar o recebimento o de acordo.

 

Atenciosamente,

 

 

 

 

De: incompany@conexxoes.com.br <incompany@conexxoes.com.br> 
 Enviada em: segunda-feira, 12 de setembro de 2022 16:52

 Para: sracf@tre-al.jus.br
 Assunto: Curso online - Reajuste de Contratos

 

Prezada Suzana,

 

Boa tarde, tudo bem?
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Curso EAD - Reajustes de Contratos - ao vivo ATUALIZADO.pdf
460.1kB

 

Segue anexo a proposta para o tema: ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS –
PARALELO DA LEI Nº 8.666/1993 E DA LEI Nº 14.133/202.

 

Peço que analisem se o conteúdo anexo atende. Caso necessário customizaremos mediante uma reunião para
alinhamento das expectativas.

 

Gentileza confirmar o recebimento.

 

Atenciosamente,
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CURSO EAD  

Ao TRE/AL 

Sra. Suzana Nunes |23 de setembro de 2022 

ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – 
PARALELO DA LEI Nº 8.666/1993 E DA LEI 
Nº 14.133/2021 
Alterações do objeto, prorrogação, revisão, reajuste e 
repactuação de acordo com os entendimentos do TCU 

LICITAÇÃO E CONTRATOS 
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PÚBLICO-ALVO 

Servidores indicados pelo TRE/AL. 

APRESENTAÇÃO 

O tema alterações e aditivos aos contratos administrativos sempre gera muita discussão 

e é causa de apontamentos e condenações recorrentes pelos tribunais de contas. 

Selecionamos as principais razões que motivam as alterações dos contratos: objeto/ 

projeto, prazo e valor dos contratos de compras, obras e serviços e Sistema de Registro 

de Preços. Toda a apresentação do programa será realizada de acordo com a Lei nº 

8.666/1993 e a Lei nº 14.133/2021, delineando-se um paralelo entre esses regimes, com 

destaque para as novidades. A atualização e a capacitação sobre os aditivos vão orientar 

os contratos em andamento e fundamentar as situações que envolvem as alterações nas 

contratações de acordo com a nova Lei. Abordaremos, ainda, os mais relevantes e 

recentes posicionamentos do TCU e dos tribunais superiores que embasam a aplicação 

do regime antigo e que podem guiar a observância da Lei nº 14.133/2021.  

RESULTADOS ESPERADOS 

• Conduzir e instruir de modo seguro as alterações de objeto (qualitativas e 

quantitativas), de prazo (prorrogações dos prazos de execução e de vigência) e de 

valor (revisão, reajuste e repactuação) dos contratos administrativos de compras, 

obras, serviços e Sistema de Registro de Preços, de acordo com os regimes da Lei nº 

8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021. 

• Conhecer as principais alterações e novidades da Lei nº 14.133/2021 relativas aos 

temas abordados.  

• Formalizar e instruir adequadamente os procedimentos de alterações contratuais de 

objeto, prazo e valor.  

• Discutir e solucionar situações práticas que envolvem as alterações de objeto, de 

prazo e de valor nos contratos administrativos.  

• Identificar vícios e irregularidades comuns cometidos pela Administração nos aditivos 

contratuais e as melhores práticas para evitá-los, assim como eventuais apontamentos 

e responsabilizações.  

• Conhecer os entendimentos do TCU e dos tribunais superiores que podem orientar a 

interpretação e a aplicação da nova Lei.  

• Estudar e debater as alterações e os aditivos aos contratos administrativos com 

grandes especialistas no assunto. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONTRATOS DE COMPRAS, OBRAS, SERVIÇOS E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Alteração do objeto/projeto – Acréscimos, supressões e alterações qualitativas – Paralelo 

entre os regimes da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021 

• Alterações nos contratos administrativos e planejamento – Novidades da 

Lei nº 14.133/2021 que podem contribuir para a redução de aditivos  

• Alterações unilateral e por acordo  

• Alterações unilaterais qualitativas e quantitativas  

• Limites das alterações qualitativas e quantidades e as novidades da nova 

Lei  

• Compensação entre acréscimos e supressões – Novo entendimento do 

TCU  

• Alterações dos contratos de obras de engenharia  

• Supressão e direito à indenização  

• Necessidade de formalização do termo aditivo como condição para a 

execução de alterações ao contrato  

• Acréscimo da ata de registro de preços e o contrato dela decorrente  

• Contratos decorrentes de dispensa e de inexigibilidade X Alterações 

unilaterais quantitativas e qualitativas 

 

Alteração de prazo – Prorrogação dos prazos de execução e de vigência – Paralelo entre 

os regimes da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021 

• Prazo de execução e prazo de vigência  

• Prazos contratuais e a prorrogação  

• Contratos de serviços e as condições para a prorrogação previstas no 

Decreto nº 9.507/2018, na IN nº 05/2017 e na Lei nº 14.133/2021  

• Ata de registro de preços, contratos dela decorrentes e prorrogação – 

Disciplinas do Decreto nº 7.892/2013 e da nova Lei  

• Nulidade dos contratos e novidades da Lei nº 14.133/2021  

• Contrato de serviços contínuos – Prazo expirado sem prorrogação – Solução 

 

Alteração do valor – Reajuste, repactuação e revisão – Paralelo entre os regimes da 

Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021 

O que são revisão, reajuste e repactuação? – Periodicidade para concessão  

• Marco inicial de contagem dos prazos do reajuste e da repactuação – Contagem 

nos períodos subsequentes  

• Serviços com e sem dedicação exclusiva de mão de obra  

• Preclusões lógica e temporal do direito ao reajuste, à repactuação e à revisão  

• Novos direitos concedidos previstos na convenção coletiva X Repactuação  
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• Reajuste e revisão de ata de SRP e de contrato  

• Oscilação do dólar X Revisão  

• Reajuste por índice nas obras  

• Repactuação com base na variação da Tabela Sinapi  

• Matriz de alocação de riscos X Regimes de execução  

• Responsabilidade do fiscal, do gestor do contrato e da assessoria jurídica  

• Os mais importantes entendimentos e precedentes do TCU e dos tribunais 

superiores sobre os temas 

 

CARGA HORÁRIA 

A carga horária do curso é de 20 horas. 

 

METODOLOGIA 

 

O Curso Ao Vivo (síncrono), composto por aulas ao vivo e material complementar 

para leitura, disponibilizado durante 30 dias. Em curso, haverá interatividade com 

o instrutor para esclarecimentos de dúvidas e discussão de casos práticos com 

interação individual e coletiva, na plataforma disponibilizada. 

 

A metodologia consistirá em: 

  

• Curso Ao Vivo: será distribuído em 4h diárias, conforme acordo entre a 

Conexxões e a Organização, com interação entre o professor e o aluno 

• Ebook com material para leitura e compreensão 

• Fórum para discussão entre os alunos e com o professor 

• Exercícios  

E afinal, quais são as diferenças entre EAD e Ao Vivo? 

→ EAD (Ensino à distância): Tem como característica principal as aulas gravadas. 

Ou seja, o aluno pode estudar no seu próprio ritmo, até completar o curso. Elas 

são acessadas pela internet e ficam armazenadas em um ambiente especialmente 

desenvolvido para promover o aprendizado. Ao final do curso o aluno receberá 

um certificado de participação. 

→ Ao Vivo: Esse tipo de modalidade se aproxima mais dos treinamentos 

presenciais onde o aluno participa do treinamento em tempo real que possibilita 

a interação com os instrutores e demais alunos. Nos cursos Ao Vivo as aulas serão 

realizadas em horário pré-agendados e os alunos também receberão certificado 

de participação após a conclusão. 

A Conexxões atualmente oferece ambos os tipos de treinamentos para os alunos 

terem ainda mais opções para aprimorar seus conhecimentos.  
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INSCRIÇÃO 

A Organização deve apresentar a Conexxões a lista dos servidores que 

participarão do Curso, em até 10 dias antecedentes ao início do curso, constando: 

Nome completo do participante / e-mail / telefone / cargo / departamento, e a 

informação se há PCD ou algum participante com necessidade especial. Após a inscrição, 

cada servidor receberá o link para acesso a plataforma, bem como usuário e senha. 

*Ficando vedado o TRE/AL, a disponibilização de vagas para qualquer pessoa que 

não seja servidor do TRE/AL. 

CERTIFICADO 

O certificado será disponibilizado online. É obrigatório ter 75% de frequência  

 
REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS 

 

Antes do início da videoconferência, os requisitos abaixo listados devem ser 

avaliados para o bom funcionamento da plataforma e aproveitamento do curso. 

Recomendamos as seguintes especificações técnicas mínimas de hardware e 

software: 

• Computador com bom desempenho; 

• Conexão de internet via cabo e velocidade mínima de 10mbps; 

• Webcam e microfone; 

• Sistema de sonorização com qualidade (preferencialmente fone);  

• Navegador: Utilizar preferencialmente o Google Chrome, ou as versões 

atualizadas do Mozilla Firefox e Internet Explorer. 

 

Importante: Se as especificações mínimas não forem atendidas, a qualidade 

da transmissão (áudio e vídeo) poderá ser comprometida. 

 

AMBIENTE 

Curso ministrado em plataforma de videoconferência, totalmente ao vivo. 

ACESSO 

Após a inscrição e confirmação de pagamento o participante receberá e-mail com 

instruções de acesso ao ambiente virtual e plataforma de videoconferência. 

DISPONIBILIDADE 

Replay: As aulas poderão ser assistidas por até 7 dias após a sua realização. 
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CONTEUDISTA/INSTRUTOR 
 

ANDRÉ PACHIONI BAETA 

 

Consultor associado à Conexxões Educação. É graduado em Engenharia Mecânica pela 

Universidade de Brasília (1996). Desde 2004, exerce o cargo de Auditor Federal de 

Controle Externo do Tribunal de Contas da União, atuando na fiscalização e controle de 

obras públicas. Participou, como integrante da equipe de auditoria ou como supervisor 

da fiscalização, de diversas auditorias de obras públicas. Ocupou por três anos o cargo 

de direção da divisão encarregada da gestão do conhecimento do TCU em auditoria de 

obras, bem como do desenvolvimento de métodos e procedimentos relativos ao tema. 

Área também incumbida de auditar os sistemas referenciais de preços da Administração 

Pública Federal. Dentre outros trabalhos, foi responsável pela elaboração do Roteiro de 

Auditoria de Obras Públicas do TCU e pela Cartilha - Orientação para Elaboração de 

Planilhas Orçamentárias de Obras Públicas? do TCU. Atualmente, exerce a função de 

Assessor em Gabinete de Ministro do TCU. É autor dos livros - Orçamento e Controle de 

Preços de Obras Públicas? e ?Regime Diferenciado de Contratações Públicas - Aplicado 

às Licitações e Contratos de Obras Públicas-, publicados pela Editora Pini, e coautor dos 

livros -Lei Anticorrupção e Temas de Compliance-, editado pela Editora Juspodivm, e 

Pareceres de Engenharia, editado pelo Clube dos Autores. Também é conferencista em 

diversos eventos e instrutor da ESAF, do Instituto Serzedello Corrêa  TCU, do Conselho 

Nacional de Justiça e de outras empresas, onde ministra cursos sobre RDC, licitação e 

fiscalização de contratos, auditoria e orçamentação de obras públicas. Foi eleito 

presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras 

Públicas - Ibraop para os biênios 2013/2014 e 2015/2016. Ainda no âmbito do Ibraop, 

coordenou a elaboração das Orientações Técnicas OT-IBR 004/2012 (Precisão do 

Orçamento de Obras Públicas) e OT-IBR 005/2012 (Apuração do Sobrepreço e 

Superfaturamento em Obras Públicas). 

 

 

 
 
A CONEXXÕES se responsabiliza pela substituição do palestrante apresentado, desde que seja 

previamente autorizado, caso ocorra alguma necessidade previamente identificada, oriundo de 

problemas não previsto na data de confirmação, por um profissional da mesma qualificação e experiência 

técnica. 
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INVESTIMENTO 

OBJETO 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
CARGA 

HORÁRIA 
DATA 

 
INVESTIMENTO 

 

Curso EAD - ALTERAÇÕES 

E ADITIVOS AOS 

CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS – 

PARALELO DA LEI Nº 

8.666/1993 E DA LEI Nº 

14.133/2021 – ao vivo 

Até 30 20h A definir 
 

 

R$ 23.500,00 
(vinte e três mil e quinhentos 

reais) 
 

 

 

RESPONSABILIDADES DA CONEXXÕES 

• Material didático virtual 

• Metodologia aplicada / Resultados alcançados 

• Certificado virtual - será disponibilizado após a conclusão do curso, sob aprovação e 

frequência mínima exigida (75% de participação). 

  

• Relatório final após a realização do curso (percentual de participações / assiduidade / 

comentários / principais dúvidas / sugestões). 

 

RESPONSABILIDADES DO TRE/AL 

• Acesso à rede mundial de computadores (Internet) aos participantes inscritos 

• Responsável pela exatidão e atualização das informações cadastradas pelo 

participante no portal, tais como, Nome completo do participante / e-mail / telefone 

/ cargo / departamento, e a informação se há PCD ou algum participante com 

necessidade especial. Após a inscrição, cada servidor receberá o link para acesso a 

plataforma, bem como usuário e senha. 

 

 

 

 

 

 

 Certificado com QR Code para validação 
de autenticidade 
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MOTIVOS PARA ESCOLHER A CONEXXÕES EDUCAÇÃO 

 

DEPOIMENTOS 
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NOSSOS CLIENTES 
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DADOS CADASTRAIS 

RAZÃO SOCIAL ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA 
CNPJ 07.774.090/0001-17 IE Isento IM 270.468.090/0001/27 
ENDEREÇO Centro Empresarial Iguatemi (Bloco A/Sala 718) - Av. Tancredo Neves,  

274, Pituba, Salvador/BA | CEP: 41820-020 
DADOS 
BANCÁRIOS 

Banco do Brasil - Ag. 2971-8/ C/C.: 99805-2 | Banco Itaú - Ag. 0935/  
C/C.: 74821-0 

 

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.  

 

Islayne Araujo Adan 

Coordenação In Company 

71 3176-3388 | incompany@conexxoes.com.br  

www.conexxoes.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, 30 de setembro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto os presentes autos à consideração

superior de Vossa Senhoria, pedindo vênia para sugerir a
avaliação prévia das propostas por parte da Assessoria
Jurídica, inclusive o que consta do Despacho SRACF 1157581.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/09/2022, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1164322 e o código CRC 1D0968CD.

0008834-19.2022.6.02.8000 1164322v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2022.
Atendendo ao pedido do Senhor Secretário de

Administração (1164322), encaminho o feito à AJ-DG,
para avaliação das propostas e do Despacho SRACF 1157581.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 04/10/2022, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1166170 e o código CRC 2F80E5CC.

0008834-19.2022.6.02.8000 1166170v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2022.
Senhor Diretor,
 
Em atendimento ao que requerido no Despacho

GDG 1166170, esta Assessoria Jurídica registra que não tem
nada a opor as propostas mencionadas pelo Senhor Secretário
de Administração no Despacho GSAD 1164322.

 
Recomenda-se o retorno dos autos à SAD, para as

definições administrativas necessárias e prévias ao
pronunciamento desta unidade técnica.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 04/10/2022, às 18:09, 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
1166975 e o código CRC 613A17BC.

0008834-19.2022.6.02.8000 1166975v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2022.
Senhor Secretário de Administração, 
 
Em complemento à instrução da Informação

6055(1150223), juntamos a proposta da empresa Zênite
Online(1167300) para a capacitação solicitada nos autos, recebida na
data de ontem.

 
 

Empresa Nome do Curso Custo da
Contratação

Carga
Horária Modalidade

Zênite
Online
 

TEMAS
RELACIONADOS
COM A
CONTRATAÇÃO
PÚBLICA OU
CONTRATAÇÕES
DAS ESTATAIS

R$48.313,80 20 horas Online ao
vivo

 
Registramos que há previsão orçamentária, na ação de

Capacitação de Recursos Humanos, suficiente para custear  qualquer
uma das propostas apresentadas, em caso de decisão superior
autorizando a contratação.

Oportunamente, visando subsidiar o processo decisório,
fazemos juntada das consultas feitas ao SICAF/CADIN/CEIS e
Certidão Negativa de Nepotismo, demonstrando a situação fiscal
da empresa proponente.

 
 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 05/10/2022, às 12:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1167298 e o código CRC 6E09F8BC.
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Att: SUZANA DA SILVA NUNES - Fone: 8232213032
Para: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS TRE
MACEIO - AL

ZÊNITE ON LINE – TEMAS RELACIONADOS COM A CONTRATAÇÃO
PÚBLICA OU CONTRATAÇÕES DAS ESTATAIS

AULAS 100% AO VIVO

NOS TERMOS DO ANEXO I

O cenário excepcional que estamos vivendo em razão da pandemia da Covid-19 impôs rápidas
mudanças na forma como trabalhamos, como nos relacionamos, como vivemos e convivemos.

Nesta nova realidade, construir e transmitir o conhecimento também demanda adaptações. A
limitação às nossas reuniões presenciais, por enquanto, leva-nos a buscar alternativas para ações
de capacitação. Assim, a partir de agora, estaremos juntos e próximos no Zênite Online, o novo
formato da Capacitação Zênite.

Nesta nova modalidade de capacitação você poderá, juntamente com a sua equipe, interagir em
uma plataforma de aulas ao vivo, com conteúdo definidos de acordo com a sua necessidade e
nova configuração, mas com a mesma qualidade e os mesmos diferenciais que colocam a Zênite
na liderança quando o assunto é capacitação em contratação pública.

Os professores que atuarão no curso on line in company ora proposto, estão dentre os
relacionados no “Anexo I.pdf” parte integrante dessa proposta.

A escolha do professor, bem como o número de professores envolvidos serão definidos pela
Zênite.

Na impossibilidade dos professores aqui indicados ministrarem o curso, a Zênite se reserva ao
direito de indicar o nome de outro(s) palestrante(s), com a mesma experiência e capacitação
técnica.
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O tema do curso e o seu objetivo central estão descritos no Anexo I.pdf.

O programa completo do curso e seu detalhamento serão apresentados no decorrer das
tratativas, de acordo com alinhamentos técnicos prévios sobre os temas/enfoques de maior
interesse, caso necessário, bem como perfil dos profissionais a serem capacitados e eventuais
normativos específicos sobre o tema.

O curso contará com uma carga-horária de 20 horas. A realização será em 05 (cinco) dias, com
duração diária de 04 horas.

O número de participantes será de até 30 (trinta) pessoas ou conforme indicado no item VII da
presente proposta.

A data de realização do curso será previamente acordada entre as partes. Após recebimento do
documento de formalização da contratação e mediante consulta à agenda dos professores
envolvidos o curso será agendado, considerando-se a antecedência, em regra, de 45 (quarenta e
cinco) dias, salvo outro prazo acordado entre as partes.

Comporá o material do curso:

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

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

O investimento da capacitação acima, de acordo com as especificações previstas na presente
proposta, será de:

Detalhes do Investimento
Curso: ZENITE ON LINE - IN COMPANY

Número de Participantes - Até: 030

Carga horária: 20 horas (5 aulas de 4 horas)

Total geral: R$ 48.313,80

Além de acesso à aula ao vivo nos dias e horários programados, as aulas ficarão disponíveis para
Replay por até 7 dias após a sua realização.
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Compõem o valor do investimento: os honorários, o material técnico, o certificado de participação
e o direito de acesso à sala e ao replay da aula.

O pagamento deverá ser efetivado no prazo de 30 (trinta) dias úteis após a realização do curso.

Dados bancários para pagamento:

Razão Social: Zênite Informação e Consultoria S.A.
CNPJ: 86.781.069/0001-15.

BANCO DO BRASIL:   Agência: 3041-4  |  Conta Corrente:  84229-X
CAIXA ECONOMICA FEDERAL:   Agência: 1525-3  |  Conta Corrente:  1566-2
SANTANDER:   Agência: 3837-  |  Conta Corrente:  13001725-8
BANCO ITAU:   Agência: 3833-  |  Conta Corrente:  63040-7
BRADESCO:   Agência: 2559-  |  Conta Corrente:  26622-1

Após a confirmação do CURSO, a Zênite disponibilizará o link de acesso às aulas. Cada
participante, previamente indicado pela contratante, receberá em seu e-mail o link e senha de
acesso. O participante deverá entrar no link de acesso, no dia e hora do curso, preenchendo a
senha, quando então terá acesso ao ambiente virtual do Curso.

Para o bom o funcionamento da plataforma, seguem os requisitos mínimos do equipamento e
internet:

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

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

IMPORTANTE:

Caso essas especificações não sejam atendidas, mesmo que possível assistir e participar
do curso/aula, não podemos garantir a plena qualidade e estabilidade de áudio e vídeo.
Com a confirmação do curso, o órgão/entidade enviará à Zênite (em no máximo 05 dias
antes da realização do curso) a relação dos participantes do curso, contendo, no mínimo, o
nome e respectivo e-mail.
Cada participante deve ser inscrito com um e-mail próprio, válido e acessível. O e-mail
informado no ato da inscrição será utilizado para o envio dos dados de acesso à sala do
curso. Importante: cada participante será inscrito em um e-mail.
Não é admitido o acesso coletivo às aulas, por meio de um único login e senha.
Os replays das aulas também serão acessados mediante senha que será encaminhada
pela Zênite.
Cada senha de acesso à sala virtual dá direito a um único acesso e certificação. A senha é
individual e não deve ser compartilhada.
O link de acesso à sala, em todas as aulas, deve ser utilizado por meio de único browser
(sendo recomendável o Google Chrome).
Após participar da aula, ao fechar o ambiente virtual do curso, o clickmeeting, que é a
plataforma que usamos para a transmissão das aulas, direcionará o participante para a
possibilidade de baixar o APP da clickmeeting. Solicitamos  ignorar esta mensagem e
assistir o curso por meio do ambiente Zênite (zeniteonline.com.br)   que contempla todos
os recursos necessários para o curso on line, inclusive a aferição de presença. Caso o
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participante baixe o aplicativo e assista o curso por meio do APP não será possível aferir o
seu percentual de presença para fins de certificado.

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

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

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

A contratação do(s) presente(s) Curso(s) deverá ser formalizada por meio de instrumento de
contrato.

Uma vez confirmada a realização do evento e feito o bloqueio de data, havendo cancelamento,
caberá à entidade contratante pagar multa à Zênite, correspondente a 5% do valor proposto para
acobertar as despesas iniciais de preparação do evento.

A confirmação da realização do curso dependerá da avaliação de eventuais pendências de
débitos em atraso do órgão/entidade em relação a quaisquer serviços ou produtos contratados da
Zênite.

Eventuais modificações nas descrições propostas, bem como no programa após sua definição
pelo contratante, poderão gerar alterações no orçamento acima fixado.

A validade da proposta é de 30 (trinta) dias, contados da presente data.

4 de outubro de 2022

Daniel Angelo Deconto
Consultor Comercial de In Company
daniel.angelo@zenite.com.br
4121098666

ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
Av. Sete de Setembro, 4698, 3º e 4º Andar - Batel - CURITIBA/PR

Fone: (41) 2109-8666
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1 

ANEXO I – INDICAÇÃO DE PROFESSORES, PROGRAMA E CARGA HORÁRIA 

 

 ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS – PARALELO DA LEI Nº 

8.666/1993 E DA LEI Nº 14.133/2021 

Alterações do objeto, prorrogação, revisão, 

reajuste e repactuação de acordo com os 

entendimentos do TCU 

 

RELAÇÃO GERAL DOS PROFESSORES – TEMA: CONTRATAÇÃO PUBLICA 

 

RICARDO ALEXANDRE SAMPAIO 

Advogado. Consultor na área de licitações e contratos. Foi Diretor Técnico 

da Consultoria Zênite. Integrante da Equipe de Redação da Revista Zênite 

ILC - Informativo de Licitações e Contratos e da Equipe de Consultores 

Zênite. Colaborador da obra Lei de licitações e contratos anotada. 6. ed. 

Curitiba: Zênite, 2005. Autor de diversos artigos jurídicos. 

OU  

SOLANGE AFONSO DE LIMA 

Advogada. Mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná. Advogada e Consultora jurídica na área 

de licitações e contratos há mais de vinte anos. Integrante da equipe de 

Consultores Zênite. Professora do Curso de Especialização em Licitações 

e Contratos Administrativos da UNIBRASIL. Autora de diversos artigos 

jurídicos. 

OU 
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RODRIGO VISSOTTO JUNKES 

Advogado. Doutorando em Direito pela UBA. Mestre em Gestão de 

Políticas Públicas pela UNIVALI. Especialista em Direito Administrativo e 

em Direito Civil. Consultor na área de licitações e contratos. Integrante da 

equipe de Consultores Zênite. Participante do Observatório Nacional de 

Políticas Públicas. 

OU 

JOSÉ ANACLETO ABDUCH SANTOS 

Procurador do Estado do Paraná. Advogado especialista em contratações 

públicas. Mestre e Doutor em Direito Administrativo pela UFPR. Professor 

de Direito Administrativo e Coordenador do Curso de Especialização em 

Licitações e Contratos Administrativos. Autor das obras Contratos 

administrativos: formação e controle interno da execução – Com 

particularidades dos contratos de obras e serviços de engenharia e 

prestação de serviços terceirizados; Contratos de concessão de serviços 

públicos – Equilíbrio econômico-financeiro; e Licitações e o Estatuto da 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Coautor das obras 

Comentários à Lei nº 12.846/13 – Lei Anticorrupção; e Lei das Estatais – 

Comentários ao regime jurídico licitatório e contratual da Lei nº 13.303/2016. 

Autor de artigos técnicos sobre licitações e contratos administrativos 

publicados em revistas especializada. 

OU 

ANADRICEA VICENTE DE ALMEIDA  

Advogada, Consultora jurídica e Palestrante na área de licitações e contratos. 

Especialista em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito de Curitiba e 

MBA em Gestão Estratégica de Empresas pela ISAE/FGV. Compõe a 

Supervisão do Serviço de Consultoria Zênite e a Coordenação e revisão geral 

da Revista ILC – Informativo de Licitações e Contratos. Atualmente exerce o 

cargo de Vice-Presidente Executiva da Zênite. Autora de diversos artigos 

jurídicos. 

OU 
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SUZANA MARIA ROSSETTI 

Advogada. Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUC/PR). Especialista em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de 

Direito Constitucional. Integra o corpo jurídico da Zênite Informação e 

Consultoria S.A. Gerente do serviço de Orientação Zênite. Autora da obra 

Processos de contratação pública e desenvolvimento sustentável (Fórum, 

2017). 

OU 

MANUELA MARTINS DE MELLO 

Advogada. Consultora jurídica na área de licitações e contratos e regime de 

pessoal. Especialista em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito de 

Curitiba. Integrante da Equipe de Consultores e da Equipe de Redação da 

Zênite. Autora de diversos artigos jurídicos. 

 

OU 

JÉSSICA CILÉIA CABRAL FRATTA 

Advogada especializada em Licitações e Contratos Administrativos. Bacharel 

em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Pós-

graduanda em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito 

Constitucional. Integrante da Equipe de Consultores Zênite. Autora de diversos 

artigos jurídicos. Coautora da obra Comentários ao sistema legal brasileiro de 

licitações e contratos administrativos, sob a coordenação de Jessé Torres 

Pereira Junior. 

 

OU 

MARCIA FERNANDES BEZERRA 

Doutora em Estado, Economia e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná. Mestre em Fundamentos Jurídicos da Atividade 

Econômica do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 

Especialista em Direito Constitucional pela Academia Brasileira de Direito 

Constitucional (ABDConst) e em Direito Administrativo pelo Instituto Romeu 

Felipe Bacellar. Advogada graduada pela Universidade Federal do Paraná, 

com atuação nas áreas de Direito Administrativo, Regulatório e da 

Infraestrutura. Professora de direito administrativo em cursos preparatórios 

para concursos do Curso Jurídico. 
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Aulas 1 e 2 

ALTERAÇÃO DO OBJETO/PROJETO – ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES 

E ALTERAÇÕES QUALITATIVAS  

01  O que deve guiar a escolha pela Administração em cada contratação 

para a adoção do regime da Lei nº 8.666/1993 ou da Lei nº 
14.133/2021 durante o período de aplicação concomitante desses 

regimes? 

02  Qual a principal razão para o volume de alterações nos contratos 

administrativos? De que forma o planejamento influencia o sucesso 
das contratações e a redução do número de alterações contratuais? 

Quais mecanismos previstos na nova Lei podem contribuir para a 

redução de aditivos? 

03  Em quais hipóteses é possível a alteração unilateral e em quais 
depende de acordo entre as partes conforme a Lei nº 8.666/1993 e 

a Lei nº 14.133/2021? 

04 Considerando e redação dos arts. 124 a 126 da Lei nº 14.133/2021, 

quais as interpretações possíveis em relação a aplicação dos limites 

para as alterações quantitativas unilaterais e consensuais, bem como 
as alterações qualitativas? É possível defender que existem 

alterações que não tem limites? Quais as repercussões e cautelas na 

interpretação da nova Lei sobre esse tema?   

05  Qual a diferença entre alterações unilaterais qualitativas e 
quantitativas? Toda alteração qualitativa envolve uma alteração 

quantitativa? Quais os limites para essas alterações e o que é “valor 
inicial atualizado do contrato” de acordo com a Lei nº 8.666/1993 e 

a nova Lei? Quais entendimentos do TCU devem orientar a aplicação 

do novo regime?  

06  Se as quantidades contratadas foram acrescidas e suprimidas de 
modo que o valor final não tenha sido alterado, isso caracteriza uma 

alteração contratual? Qual o recente entendimento do TCU sobre esse 
tema? É possível entender que ocorreu uma alteração de paradigma 

sobre esse tema? Os entendimentos do TCU podem guiar a 

interpretação da nova Lei em relação a esse assunto?  
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07  Como deve ser aplicado o percentual de 25% para acréscimo em 

contratos de: 

a. serviços contínuos: valor anual, mensal, remanescente ou a 

soma de todos os períodos da contratação? 

b. licitação por itens e por lotes? 

08  Nas alterações dos contratos de obras de engenharia, devem ser 

observados os valores unitários indicados no Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi)? Qual a 

regra e quais os limites previstos no Decreto nº 7.983/2013? Qual a 

disciplina da Lei nº 14.133/2021 sobre esse tema? 

09  Com relação à contratação de obras e serviços de engenharia e às 

alterações dos contratos, quais as novidades da nova Lei sobre: 

a. os regimes de execução e os impactos nas alterações 

contratuais;  

b. as falhas nos projetos e a apuração de responsabilidade; 

c. a manutenção da diferença percentual entre o preço global do 

contrato e o preço de referência nas alterações contratuais. 

10  Qual a disciplina da nova Lei com relação ao direito do contratado de 
ser indenizado diante de supressões dos contratos? Quais as 

referências e os limites para esse ressarcimento? 

11  Sendo necessário o aditamento de serviço ou obra de itens para os 

quais não haja valores unitários, qual a solução prevista na Lei nº 
8.666/1993 e na Lei nº 14.133/2021? Qual a diferença entre os 

regimes? 

12  Uma inovação importante na nova Lei é a previsão de que a 
formalização do termo aditivo é condição para a execução pelo 

contratado de alterações ao contrato. Qual o efeito prático dessa 

disciplina? 

13  É possível acrescer quantitativamente o objeto da ata de registro de 
preços e o contrato dela decorrente? Quais as disciplinas do Decreto 

nº 7.892/2013 e da nova Lei sobre esse tema? 

14  Os contratos decorrentes de dispensa e de inexigibilidade de licitação 

podem ser objeto de alterações unilaterais quantitativas e 

qualitativas? Quais os limites para essas alterações?  
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Aula 3 

ALTERAÇÃO DE PRAZO – PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE 

EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 

15  O que envolve o prazo de execução e o prazo de vigência? 

16  Quais as regras previstas no art. 57 da Lei nº 8.666/1993 sobre os 
prazos dos contratos? Em que casos deve ser ampliado o prazo de 

execução? Quais os requisitos legais para a prorrogação excepcional 

prevista no § 4º do art. 57 da Lei de Licitações? 

17  Quais os requisitos previstos na IN nº 05/2017 para prorrogar o prazo 

dos contratos de serviços contínuos? Deve ser realizada nova 
pesquisa de preços? Quais os entendimentos do TCU e da AGU? 

18  Sobre a duração dos contratos e a disciplina da nova Lei, pergunta-
se:  

a. Qual o prazo dos contratos de serviços e fornecimentos 

contínuos? Qual o prazo máximo considerando prorrogações? 

Quais as condições para a prorrogação? 

b. Quais contratos podem ter prazo de 10 anos, 15 anos, 35 anos 

e prazo indeterminado? 

c. No art. 105 da nova Lei, está prevista a possibilidade de a 

Administração extinguir o contrato sem ônus quando não 

dispuser de crédito orçamentário ou quando o contrato não 

mais lhe oferecer vantagem. Em que condições e situações 

isso pode ser aplicado? 

d. Qual a disciplina sobre prorrogação dos contratos por escopo? 

19  A ata de registro de preços e os contratos dela decorrentes podem 

ser prorrogados? Quais as disciplinas do Decreto nº 7.892/2013 e da 
Lei nº 14.133/2021? 

20  Quais as novidades previstas na Lei nº 14.133/2021 sobre a 
decretação de nulidade dos contratos? Quais aspectos e repercussões 

devem ser ponderados para a decisão de anular ou manter a 
contratação? Qual a previsão com relação à indenização e à 

responsabilização? 

21  Em contrato de serviços contínuos, a prorrogação deixou de ser 
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formalizada na data adequada, mas as partes permaneceram 

executando o contrato. Como proceder? É possível sanear esse vício? 
Qual o entendimento do TCU? E se o objeto do contrato fosse uma 

obra, as consequências relativas à expiração do prazo de vigência 
seriam diversas? O regime da nova Lei altera a solução desse caso? 

22  Com relação à contratação de obras e serviços de engenharia e à 
definição do início de execução e dos prazos contratuais, quais as 

novidades da nova Lei sobre paralisação e suspensão das obras? 

Aulas 4 e 5 

ALTERAÇÃO DO VALOR – REAJUSTE, REPACTUAÇÃO E REVISÃO 

23  O que são revisão, reajuste e repactuação? Qual a periodicidade para 

suas concessões? Quais as disciplinas da Lei nº 8.666/1993 e da Lei 
nº 14.133/2021?  

24  A revisão, o reajuste e a repactuação dependem de previsão no 

contrato? Se não previstos, as respectivas concessões estão 

vedadas? Devem ser formalizados por aditivo ao contrato? Quais as 

disciplinas da Lei nº 8.666/1993 e da nova Lei? 

25  Qual o marco inicial de contagem dos prazos do reajuste e da 
repactuação. Como deve ocorrer a contagem nos períodos 

subsequentes?  

26  Nos serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, como deve 

ser realizada e processada a repactuação/reajuste referente aos 

montantes de mão de obra e de insumos? É possível reajustar por 
índice a parcela materiais e insumos? Qual a disciplina da IN nº 

05/2017? Quais os entendimentos do TCU e da AGU? Diante da 
literalidade da Lei nº 14.133/2021, é possível entender que a adoção 

do regime híbrido está vedada? 

27  Nos contratos de serviços contínuos sem alocação exclusiva de mão 

de obra, pode ser previsto reajuste por índice ou deve ser realizada 
repactuação? Qual a disciplina da nova Lei? Como se manifestou o 

TCU e qual o entendimento da AGU? 
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28  Os direitos ao reajuste, à repactuação e à revisão estão submetidos 

à preclusão lógica e temporal? De acordo com a nova Lei, em que 
condição operam-se as preclusões do direito à revisão contratual? 

29  Novos direitos concedidos por meio de convenção coletiva podem ser 

incorporados pela repactuação? 

30  De acordo com o Decreto nº 7.892/2013 e a Lei nº 14.133/2021, a 

ata e o contrato de registro de preços podem ser reajustados e 

revisados? 

31  A oscilação do dólar é motivo para justificar a revisão do contrato? 

Em que condições e quais os cuidados? 

32  Sobre qual montante deve ser aplicado o percentual de reajuste nas 

obras: valor inicial ou parcela remanescente do contrato? E nos 
períodos subsequentes, quais os cuidados na aplicação do índice de 

reajuste? Qual o entendimento do TCU? 

33  É possível prever a repactuação dos contratos de obras com base na 

variação da Tabela Sinapi? Qual a orientação do TCU? 

34  Sobre a matriz de alocação de riscos e os regimes de execução nas 

contratações de obras e serviços de engenharia de acordo com a Lei 
nº 14.133/2021, pergunta-se:  

a. O que é matriz de alocação de riscos? O que deve ser 

considerado na repartição dos riscos entre contratante e 

contratado? 

b. Quais riscos devem ser preferencialmente transferidos ao 

contratado? 

c. Em quais contratações a definição da matriz de alocação de 

riscos é obrigatória? 

d. Quais os impactos na formação dos preços da licitação? 

e. O que deve ser previsto em edital sobre os seguros? 

f. Quais os impactos da definição da matriz de riscos na revisão 

dos valores pactuados? 

35  Qual a responsabilidade do fiscal, do gestor do contrato e da 

assessoria jurídica com relação aos aditivos dos contratos? Qual 
novidade prevista na nova Lei sobre o apoio dos órgãos de 

assessoramento jurídico e de controle interno? 
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36  Há um grande receio por parte dos gestores públicos na condução e 

nas escolhas das contratações, inclusive quanto às alterações 
contratuais. Quais cuidados devem orientar essas decisões? Como a 

disciplina da LINDB pode auxiliar na motivação segura delas? A nova 
Lei trata desse tema? 

 

 

 

 
20 horas 

 

A carga horária do curso proposto será de 20 horas, sendo 5 

(cinco) dias com 4 horas diárias de curso. 

 

As aulas terão duração diária de quatro horas. Dentro da carga 

horária diária (4 horas), haverá breves intervalos e um momento 

para responder perguntas (de 30min a 1h) (*). 

(*) As interações dos participantes, inclusive as perguntas/dúvidas, 

serão feitas, por escrito, via chat. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2022.
Com a manifestação da Assessoria Jurídica, como

solicitado, retorno os autos à SAD, para prosseguimento do
feito. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 05/10/2022, às 12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1167531 e o código CRC CE7D02C9.

0008834-19.2022.6.02.8000 1167531v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Acerca do Despacho AJ-DG 1166975, peço-lhe vênia

para esclarecer que a instrução do feito está sendo conduzida
pela SRACF e não por esta Secretaria de Administração.

No Despacho GSAD 1164322, apenas remetemos os
autos à consideração superior, considerando os parâmetros
indicados pela Assessoria Jurídica no Despacho 1144268.

Dessa forma, com a devida vênia, submeto mais
uma vez o feito à deliberação superior de Vossa Senhoria, no
sentido de orientar a SRACF quanto ao evento, entre os
apresentados por aquela Unidade, estaria adequado aos
mencionados parâmetros.

Nesse sentido, há de registrar que foi incluída nos
autos uma nova proposta (doc. 1167300).

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/10/2022, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1167694 e o código CRC 18B4B358.

0008834-19.2022.6.02.8000 1167694v1

Despacho GSAD 1167694         SEI 0008834-19.2022.6.02.8000 / pg. 87



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

DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2022.
À SRACF, 
 
 
Com a manifestação da Assessoria Jurídica

(1166975), como solicitado pela SAD (1164322), retorno o
feito a essa unidade, para conclusão da instrução, uma vez
que a AJ-DG não se opôs a nenhuma das propostas
apresentadas. 

Após a seleção da empresa a ser contratada, devem
os autos seguirem à SEIC, para verificação da vantajosidade
da contratação, nos moldes do Regulamento da Secretaria
deste Tribunal. 

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 05/10/2022, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1167798 e o código CRC 2F59D4EA.

0008834-19.2022.6.02.8000 1167798v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2022.
 
Senhora Secretária,
 
Em atendimento ao Despacho GDG 1167798,

informamos que o chefe desta SRACF em conversa com o
Secretário de Administração definiram  que a proposta da
empresa Conexxões Educação 1153696 seria a mais indicada,
tanto pelo melhor valor de proposta, quanto pela qualificação
da empresa e também do instrutor, que já atuou em diversas
capacitações promovidas por este Regional. 

Sugerimos o encaminhamento dos autos para a
SAD, para que através da SEIC, seja verificada a
vantajosidade da contratação e demais medidas subsequentes.

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 06/10/2022, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1168867 e o código CRC D1607113.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2022.
Senhor Diretor,
Em atenção ao Despacho GDG 1167798, a SRACF,

por conduto do despacho 1168867, informa que restou
definido que a proposta da empresa Conexxões
Educação 1153696 seria a mais indicada, tanto pelo melhor
valor de proposta, quanto pela qualificação da empresa
e também do instrutor, que já atuou em diversas capacitações
promovidas por este Regional. 

Por fim sugere o encaminhamento dos autos à SAD,
para pela SEIC, seja verificada a vantajosidade da contratação
e demais medidas subsequentes.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 06/10/2022, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1169394 e o código CRC 4CA6FE83.

0008834-19.2022.6.02.8000 1169394v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2022.
Após a seleção da empresa a ser contratada,

remetam-se os autos à SEIC, para verificação da vantajosidade
da contratação, nos moldes do Regulamento da Secretaria
deste Tribunal. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 07/10/2022, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1170384 e o código CRC 03606CF1.

0008834-19.2022.6.02.8000 1170384v1
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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: 07.774.090/0001-17 DUNS®: 898347072
Razão Social: ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: CONEXXOES EDUCACAO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/05/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/03/2023
FGTS 29/10/2022
Trabalhista Validade: 02/04/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/12/2022
Receita Municipal Validade: 03/11/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2023Validade:

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

Emitido em: 07/10/2022 14:37 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

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

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2022.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de proposição de contratação de empresa

para realização de capacitação para servidores deste
Regional, em treinamento relativo à temática de alteração
contratual, no total 20 (vinte) horas, conforme INFORMAÇÃO
Nº 6055 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF - 1150223.

Os autos foram remetidos pela Diretoria-Geral,
Despacho GDG  - 1170384, para verificação da vantajosidade
da contratação com a empresa CONEXXÕES, indicada pela
SRACF no Despacho SRACF (1168867), conforme proposta de
preço atualizada, contemplando alteração do instrutor, onde
foi substituído o professor Rafael Jardim pelo professor André
Baeta, 1157582 e 1157589, no montante de R$ 23.500,00
(vinte e três mil e quinhentos reais).

Nessse sentido, considerando que a empresa, a
carga horária e o valor a ser contratado não sofreram
alterações, ratificamos o exposto em nosso Despacho SEIC -
 1156752, trazendo aos autos consulta ao SICAF atualizada
(1170712).

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 07/10/2022, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1170713 e o código CRC 79B84DD6.

0008834-19.2022.6.02.8000 1170713v1
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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 outubro de 2022.
 
 
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor,
 
Após atendimento do Despacho GDG 1170384,

devolvo os presentes autos para ciência, das informações
contidas no Despacho SEIC 1170713, e continuidade do feito.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 09/10/2022, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1171444 e o código CRC DD0043BE.

0008834-19.2022.6.02.8000 1171444v1
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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 outubro de 2022.
 
Após o pronunciamento da SEIC em seu Despacho

1170713, compatibilidade de preço da capacitação objeto dos
autos, oriento a remessa do feito à AJ-DG para análise e
manifestação quanto à regularidade jurídica da pretendida
contratação direta.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 10/10/2022, às 17:25, 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
1172416 e o código CRC AF314EC5.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008834-19.2022.6.02.8000
INTERESSADO : GSAD
ASSUNTO : ANÁLISE CONTRATAÇÃO DIRETA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO

EMPRESARIAL LTDA.

 

Parecer nº 1582 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Trata-se de procedimento objetivando a

participação dos servidores deste Tribunal (Lista - 1141001),
no treinamento a ser ofertado pela Empresa ESCOLA DE
NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL
LTDA., inscrita no CNPJ sob o n ° 07.774.090/0001-17,
referente ao curso "Alterações e Aditivos aos Contratos
Administrativos – Paralelo da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº
14.133/2021", com datas de realização a serem definidas, na
modalidade EAD ao vivo, com carga horária de 20h, com valor
total de inscrições no montante de R$ 23.500,00 (vinte e três
mil e quinhentos reais), conforme proposta 1157589.

 
 
2. DO PROCEDIMENTO 
 
No evento SEI nº 1138366 consta solicitação da

SAD para a indicação de servidores das unidades para
participação da capacitação relativa à temática de reajustes de
contratos.

 
A Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação

Funcional informou que (1150223) a capacitação em tela está
prevista no PAC 2022, homologado por conduto dos autos
SEI 0006405-16.2021.6.02.8000, com previsão orçamentária,
na ação de Capacitação de Recursos Humanos, suficiente
para custear  a proposta apresentada.

 
A SRACF (1157581) ressalta, ainda, a observância

as datas disponíveis para o curso e para o caso de
impossibilidade de contratação neste exercício:

"Sugerimos, ainda, observar as datas
indicadas no doc 1157582 sobre a
disponibilidade do instrutor, bem como
sugerir, a melhor data para o curso,
mesmo que diversa da apresentada no
documento citado, caso a proposta seja
aceita e autorizada a contratação.
Por fim, em caso de impossibilidade da
contratação neste exercício, há a
possibilidade de inclusão da demanda no
Plano Anual de Capacitação - PAC 2023."

 
 
Constam dos autos Declaração de Inexistência de

Prática de Nepotismo, Consulta ao CADIN, SICAF e Certidão
consolidada TCU (1153886 e 1170712).

 
Os autos foram encaminhados a esta Assessoria
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para análise acerca da viabilidade da contratação (1172416).
 
Eis uma breve síntese dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, a

cargo das unidades competentes, passamos a opinar quanto
aos aspectos jurídicos.   

 
 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Dessa forma, prossegue-se na análise

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

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

 
 Quanto à temática do enquadramento legal, o

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

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

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

 
Entretanto, a PORTARIA AGU nº 382, DE 21 DE

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

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

 
Diante do exposto, o enquadramento da

inexigibilidade de licitação, utilizando-se como fundamento
legal o artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, parece, s.m.j.,
adequado para o caso ora analisado, uma vez que se constata
a inviabilidade de competição por ausência de critério
objetivo de seleção, conforme instrução contida nos autos.   

                      Registre-se também que, em sede
de inexigibilidade de licitação, é imperiosa a justificativa
acerca do valor da contratação, a teor do § 2º do art. 25 da Lei
nº 8.666/93, devendo a Administração certificar que a
proposta de preços da empresa demonstra-se compatível com
os preços praticados no mercado, vale dizer, trazendo aos
autos a necessária justificativa de preço, na exata inteligência
do comando contido no inciso III, do Art. 26, da Lei nº
8.666/93:

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

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

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

 
Dessa forma, não obstante eventuais dificuldades

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

 
Por oportuno, vale lembrar que o TCU determina,

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

 
Nesses termos, a compatibilidade dos preços

ofertados e a vantajosidade da contratação foi realizada nos
autos pela SEIC 1156752, que analisou a proposta da empresa
e demonstrou que o preço ofertado à Administração é
condizente com o praticado por ela no mercado, conforme
documentações (1156719).
 

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

da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamenta a obrigatoriedade do
uso de listas de verificação dos procedimentos de
contratações de bens e serviços no âmbito do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas. 
 
ANEXO X - Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de
cursos de atualização, capacitação e/ou desenvolvimento deverá ser
verificada pela Assessoria Jurídica da Direção-Geral ou pela
Assessoria de Contas e Apoio à Gestão, de acordo com o
regulamento.

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1.
Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente
justificado?

X  1138366

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

3.

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

X   

4.

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

 X  

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

X  1157589

6.

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

X  1157589

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

  X  1157589

8.

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

 X  

9.

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

 X  

10.

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

X  1168867

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

 X
1150223
1157581

12.

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

 X
1156752
1156719

13. A proposta de preço encontra-se
dentro do prazo de validade? X  1157589

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

X  1157589

Consta nos autos declaração
necessária à comprovação da
observância ao que prescreve o
inciso V, do Art. 2º, da Res. CNJ nº
7/2015, com redação dada pela Res.
CNJ nº 229/2016?
“Art. 2º Constituem práticas de
nepotismo, dentre outras: (…)
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15.

V – a contratação, em casos
excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de
pessoa jurídica da qual sejam sócios
cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, dos respectivos membros
ou juízes vinculados, ou servidor
investido em cargo de direção e de
assessoramento; (Redação dada
pela Resolução nº 229, de
22.06.16)”.

X  1153886

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

Regularidade fiscal e trabalhista Sim Não Evento/Obs.

17.

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

X  1170712

1 FGTS X  1170712

2. INSS X  1170712

3. Receita Federal X  1170712

4. Tributos Estaduais e Municipais
(quando exigido) X  1170712

5. Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas X  1170712

18. Consta consulta ao CADIN? X  1153886

19.

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

X  1153886

 
5. CONCLUSÃO
 
Sugere-se anexar aos autos certidão consolidada

TCU para aperfeiçoamento da instrução, em atendimento ao
item 19 da tabela de verificação acima.

 
Por fim, uma vez cumprida a diligência acima

articulada, esta Assessoria Jurídica, nos termos do inciso X,
do Art. 4º, da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 (Normas de
Contratação), opina favoravelmente à inscrição dos servidores
deste Tribunal Regional Eleitoral (Lista - 1141001), no
treinamento a ser ofertado pela Empresa ESCOLA DE
NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL
LTDA., inscrita no CNPJ sob o n ° 07.774.090/0001-17,
referente ao curso "Alterações e Aditivos aos Contratos
Administrativos – Paralelo da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº
14.133/2021", com datas de realização a serem definidas, na
modalidade EAD ao vivo, com carga horária de 20h, com valor
total de inscrições no montante de R$ 23.500,00 (vinte e três
mil e quinhentos reais), conforme proposta 1157589.

 
À Secretaria de Administração para

aperfeiçoamento da instrução.
 
Após, à deliberação superior do Sr. Diretor-Geral.
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Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
11/10/2022, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 11/10/2022, às 18:51, 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
1173996 e o código CRC D5DEED12.
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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: 12/10/2022 00:16:23 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO 
EMPRESARIAL LTDA 
CNPJ: 07.774.090/0001-17 
 
 
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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de outubro de 2022.
Em atenção ao Parecer 1582, da Assessoria Jurídica

(doc. 1173996), promovemos a juntada da Certidão
Consolidada do TCU (doc. 1174193) e devolvemos os autos à
consideração e deliebração superior do Sr. Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/10/2022, às 00:20, 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
1174194 e o código CRC 576700F0.

0008834-19.2022.6.02.8000 1174194v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 13 de outubro de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos eletrônicos da pretensão de participação

dos servidores desta Corte Eleitoral, consoante listagem nominal
(1141001), na capacitação a ser ofertada pela Empresa ESCOLA DE
NEGOCIOS CONEXXOES - EDUCACAO EMPRESARIAL LTDA.,
inscrita no CNPJ sob o n° 07.774.090/0001-17, referente ao curso
"Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos –
Paralelo da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021", com
datas de realização a serem definidas, na modalidade EAD ao vivo
(aulas síncronas), com carga horária de 20h, com valor total de
inscrições no montante de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e
quinhentos reais), conforme Anexa Proposta (1157589).

 
Em trâmite de instrução, por conduto da Informação nº

6055 (1150223), a CODES/SRACF assevera que a presente ação está
prevista no PAC 2022, homologado por conduto do Processo SEI nº
0006405-16.2021.6.02.8000, com previsão orçamentária, na ação de
Capacitação de Recursos Humanos, suficiente para custear a
proposta apresentada.

 
Nessa senda, demonstrada a compatibilidade de preço

com os valores praticados em mercado, conforme depreende-se no
Despacho SEIC 1156752, complementado pelo Despacho SEIC
1170713, e especialmente o pronunciamento da Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral, por conduto do Parecer nº 1582/2022
(1173996), sanadas todas as pendências documentais aqui
assinaladas, cuja ilação é pela legalidade do procedimento em tela,
RECONHEÇO, com fulcro no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, a
inexigibilidade de licitação nos presentes autos, ao tempo em que
submeto o feito à superior consideração de Vossa Excelência, em
atendimento ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93.
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Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/10/2022, às 16:41, 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
1175325 e o código CRC 0DCFD60B.

0008834-19.2022.6.02.8000 1175325v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6860 - TRE-AL/PRE/GPRES

A pedido da unidade SRACF, por meio de mensagem via
whatsapp, devolvo os autos na data de hoje, 18/10/2022.

 
Kleziane Duarte

Assistente da Presidência - TRE/AL
Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Servidor(a) Requisitado(a), em 18/10/2022, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1178671 e o código CRC 1362E5CF.

0008834-19.2022.6.02.8000 1178671v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2022.
Senhor Secretário, 
 
Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria, que em

virtude de indisponibilidade de agenda do professor André
Baeta, proposta 1157589 e 1160450, a empresa Conexxões
enviou nova proposta, alterando apenas o instrutor, que agora
será  Guilherme Nunes Fernandes(1180640).

Solicitamos também, proposta à empresa Con
Treinamentos no dia 14 de outubro e até a presente data não
recebemos retorno. 

Por fim, em caso de impossibilidade da realização
neste exercício, há a opção de inclusão da demanda no Plano
Anual de Capacitação - PAC 2023.

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 20/10/2022, às 14:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1179186 e o código CRC F93E4C4F.

0008834-19.2022.6.02.8000 1179186v1

Despacho SRACF 1179186         SEI 0008834-19.2022.6.02.8000 / pg. 112



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO EAD  

Ao TRE/AL 

Sra. Suzana Nunes |13 de outubro de 2022 

ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – 
PARALELO DA LEI Nº 8.666/1993 E DA LEI 
Nº 14.133/2021 
Alterações do objeto, prorrogação, revisão, reajuste e 
repactuação de acordo com os entendimentos do TCU 

LICITAÇÃO E CONTRATOS 
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PÚBLICO-ALVO 

Servidores indicados pelo TRE/AL. 

APRESENTAÇÃO 

O tema alterações e aditivos aos contratos administrativos sempre gera muita discussão 

e é causa de apontamentos e condenações recorrentes pelos tribunais de contas. 

Selecionamos as principais razões que motivam as alterações dos contratos: objeto/ 

projeto, prazo e valor dos contratos de compras, obras e serviços e Sistema de Registro 

de Preços. Toda a apresentação do programa será realizada de acordo com a Lei nº 

8.666/1993 e a Lei nº 14.133/2021, delineando-se um paralelo entre esses regimes, com 

destaque para as novidades. A atualização e a capacitação sobre os aditivos vão orientar 

os contratos em andamento e fundamentar as situações que envolvem as alterações nas 

contratações de acordo com a nova Lei. Abordaremos, ainda, os mais relevantes e 

recentes posicionamentos do TCU e dos tribunais superiores que embasam a aplicação 

do regime antigo e que podem guiar a observância da Lei nº 14.133/2021.  

RESULTADOS ESPERADOS 

• Conduzir e instruir de modo seguro as alterações de objeto (qualitativas e 

quantitativas), de prazo (prorrogações dos prazos de execução e de vigência) e de 

valor (revisão, reajuste e repactuação) dos contratos administrativos de compras, 

obras, serviços e Sistema de Registro de Preços, de acordo com os regimes da Lei nº 

8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021. 

• Conhecer as principais alterações e novidades da Lei nº 14.133/2021 relativas aos 

temas abordados.  

• Formalizar e instruir adequadamente os procedimentos de alterações contratuais de 

objeto, prazo e valor.  

• Discutir e solucionar situações práticas que envolvem as alterações de objeto, de 

prazo e de valor nos contratos administrativos.  

• Identificar vícios e irregularidades comuns cometidos pela Administração nos aditivos 

contratuais e as melhores práticas para evitá-los, assim como eventuais apontamentos 

e responsabilizações.  

• Conhecer os entendimentos do TCU e dos tribunais superiores que podem orientar a 

interpretação e a aplicação da nova Lei.  

• Estudar e debater as alterações e os aditivos aos contratos administrativos com 

grandes especialistas no assunto. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONTRATOS DE COMPRAS, OBRAS, SERVIÇOS E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Alteração do objeto/projeto – Acréscimos, supressões e alterações qualitativas – Paralelo 

entre os regimes da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021 

• Alterações nos contratos administrativos e planejamento – Novidades da 

Lei nº 14.133/2021 que podem contribuir para a redução de aditivos  

• Alterações unilateral e por acordo  

• Alterações unilaterais qualitativas e quantitativas  

• Limites das alterações qualitativas e quantidades e as novidades da nova 

Lei  

• Compensação entre acréscimos e supressões – Novo entendimento do 

TCU  

• Alterações dos contratos de obras de engenharia  

• Supressão e direito à indenização  

• Necessidade de formalização do termo aditivo como condição para a 

execução de alterações ao contrato  

• Acréscimo da ata de registro de preços e o contrato dela decorrente  

• Contratos decorrentes de dispensa e de inexigibilidade X Alterações 

unilaterais quantitativas e qualitativas 

 

Alteração de prazo – Prorrogação dos prazos de execução e de vigência – Paralelo entre 

os regimes da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021 

• Prazo de execução e prazo de vigência  

• Prazos contratuais e a prorrogação  

• Contratos de serviços e as condições para a prorrogação previstas no 

Decreto nº 9.507/2018, na IN nº 05/2017 e na Lei nº 14.133/2021  

• Ata de registro de preços, contratos dela decorrentes e prorrogação – 

Disciplinas do Decreto nº 7.892/2013 e da nova Lei  

• Nulidade dos contratos e novidades da Lei nº 14.133/2021  

• Contrato de serviços contínuos – Prazo expirado sem prorrogação – Solução 

 

Alteração do valor – Reajuste, repactuação e revisão – Paralelo entre os regimes da 

Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021 

O que são revisão, reajuste e repactuação? – Periodicidade para concessão  

• Marco inicial de contagem dos prazos do reajuste e da repactuação – Contagem 

nos períodos subsequentes  

• Serviços com e sem dedicação exclusiva de mão de obra  

• Preclusões lógica e temporal do direito ao reajuste, à repactuação e à revisão  

• Novos direitos concedidos previstos na convenção coletiva X Repactuação  
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• Reajuste e revisão de ata de SRP e de contrato  

• Oscilação do dólar X Revisão  

• Reajuste por índice nas obras  

• Repactuação com base na variação da Tabela Sinapi  

• Matriz de alocação de riscos X Regimes de execução  

• Responsabilidade do fiscal, do gestor do contrato e da assessoria jurídica  

• Os mais importantes entendimentos e precedentes do TCU e dos tribunais 

superiores sobre os temas 

 

CARGA HORÁRIA 

A carga horária do curso é de 20 horas. 

 

METODOLOGIA 

 

O Curso Ao Vivo (síncrono), composto por aulas ao vivo e material complementar 

para leitura, disponibilizado durante 30 dias. Em curso, haverá interatividade com 

o instrutor para esclarecimentos de dúvidas e discussão de casos práticos com 

interação individual e coletiva, na plataforma disponibilizada. 

 

A metodologia consistirá em: 

  

• Curso Ao Vivo: será distribuído em 4h diárias, conforme acordo entre a 

Conexxões e a Organização, com interação entre o professor e o aluno 

• Ebook com material para leitura e compreensão 

• Fórum para discussão entre os alunos e com o professor 

• Exercícios  

E afinal, quais são as diferenças entre EAD e Ao Vivo? 

→ EAD (Ensino à distância): Tem como característica principal as aulas gravadas. 

Ou seja, o aluno pode estudar no seu próprio ritmo, até completar o curso. Elas 

são acessadas pela internet e ficam armazenadas em um ambiente especialmente 

desenvolvido para promover o aprendizado. Ao final do curso o aluno receberá 

um certificado de participação. 

→ Ao Vivo: Esse tipo de modalidade se aproxima mais dos treinamentos 

presenciais onde o aluno participa do treinamento em tempo real que possibilita 

a interação com os instrutores e demais alunos. Nos cursos Ao Vivo as aulas serão 

realizadas em horário pré-agendados e os alunos também receberão certificado 

de participação após a conclusão. 

A Conexxões atualmente oferece ambos os tipos de treinamentos para os alunos 

terem ainda mais opções para aprimorar seus conhecimentos.  
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INSCRIÇÃO 

A Organização deve apresentar a Conexxões a lista dos servidores que 

participarão do Curso, em até 10 dias antecedentes ao início do curso, constando: 

Nome completo do participante / e-mail / telefone / cargo / departamento, e a 

informação se há PCD ou algum participante com necessidade especial. Após a inscrição, 

cada servidor receberá o link para acesso a plataforma, bem como usuário e senha. 

*Ficando vedado o TRE/AL, a disponibilização de vagas para qualquer pessoa que 

não seja servidor do TRE/AL. 

CERTIFICADO 

O certificado será disponibilizado online. É obrigatório ter 75% de frequência  

 
REQUISITOS TÉCNICOS RECOMENDADOS 

 

Antes do início da videoconferência, os requisitos abaixo listados devem ser 

avaliados para o bom funcionamento da plataforma e aproveitamento do curso. 

Recomendamos as seguintes especificações técnicas mínimas de hardware e 

software: 

• Computador com bom desempenho; 

• Conexão de internet via cabo e velocidade mínima de 10mbps; 

• Webcam e microfone; 

• Sistema de sonorização com qualidade (preferencialmente fone);  

• Navegador: Utilizar preferencialmente o Google Chrome, ou as versões 

atualizadas do Mozilla Firefox e Internet Explorer. 

 

Importante: Se as especificações mínimas não forem atendidas, a qualidade 

da transmissão (áudio e vídeo) poderá ser comprometida. 

 

AMBIENTE 

Curso ministrado em plataforma de videoconferência, totalmente ao vivo. 

ACESSO 

Após a inscrição e confirmação de pagamento o participante receberá e-mail com 

instruções de acesso ao ambiente virtual e plataforma de videoconferência. 

DISPONIBILIDADE 

Replay: As aulas poderão ser assistidas por até 7 dias após a sua realização. 
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CONTEUDISTA/INSTRUTOR 
 

GUILHERME NUNES FERNANDES  

Consultor associado à Conexões Educação. Advogado; Auditor de Controle Externo de 

TCE; atuação nas áreas de Controle Externo Estadual e Municipal; Ex-Chefe-adjunto de 

Gabinete do Conselheiro Presidente do TCE; Ex-Pregoeiro Oficial do TCE; Ex-

Coordenador do Núcleo de Contratações do TCE; Coordenador do módulo CidadES 

Contratação do TCE; Mestre em Administração com foco em Governança Pública - 

FUCAPE; especialização em Direito da Economia e da Empresa - FGV; Professor da Escola 

de Contas do TCE; ministrou cursos e palestras na área de Licitações e Contratos para a 

Escola da Magistratura do TJ, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Escola de Serviço 

Público, CREA, CRA, CRC, DPCC, ANEPREM e FEST-UFES. No âmbito acadêmico lecionou 

na Pós-graduação MBA em Contabilidade e Auditoria Pública da Universidade Vila Velha 

e A Fazenda Pública em Juízo da Faculdade de Direito de Vitória. Vencedor como melhor 

artigo científico apresentado no I Congresso Internacional dos Tribunais de Contas - 

IRB/ATRICON. 

 
A CONEXXÕES se responsabiliza pela substituição do palestrante apresentado, desde que seja 

previamente autorizado, caso ocorra alguma necessidade previamente identificada, oriundo de 

problemas não previsto na data de confirmação, por um profissional da mesma qualificação e experiência 

técnica. 
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INVESTIMENTO 

OBJETO 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 
CARGA 

HORÁRIA 
DATA 

 
INVESTIMENTO 

 

Curso EAD - 

ALTERAÇÕES E 

ADITIVOS AOS 

CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS – 

PARALELO DA LEI Nº 

8.666/1993 E DA LEI Nº 

14.133/2021 – ao vivo 

Até 30 20h 

07 a 
11/11/2022 

Das 8h30 
às 12h30  

 

 

R$ 23.500,00 
(vinte e três mil e quinhentos 

reais) 
 

 

 

RESPONSABILIDADES DA CONEXXÕES 

• Material didático virtual 

• Metodologia aplicada / Resultados alcançados 

• Certificado virtual - será disponibilizado após a conclusão do curso, sob aprovação e 

frequência mínima exigida (75% de participação). 

  

• Relatório final após a realização do curso (percentual de participações / assiduidade / 

comentários / principais dúvidas / sugestões). 

 

RESPONSABILIDADES DO TRE/AL 

• Acesso à rede mundial de computadores (Internet) aos participantes inscritos 

• Responsável pela exatidão e atualização das informações cadastradas pelo 

participante no portal, tais como, Nome completo do participante / e-mail / telefone 

/ cargo / departamento, e a informação se há PCD ou algum participante com 

necessidade especial. Após a inscrição, cada servidor receberá o link para acesso a 

plataforma, bem como usuário e senha. 

 

 

 

 

 

 Certificado com QR Code para validação 
de autenticidade 
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MOTIVOS PARA ESCOLHER A CONEXXÕES EDUCAÇÃO 

 

DEPOIMENTOS 
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NOSSOS CLIENTES 
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DADOS CADASTRAIS 

RAZÃO SOCIAL ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA 
CNPJ 07.774.090/0001-17 IE Isento IM 270.468.090/0001/27 
ENDEREÇO Centro Empresarial Iguatemi (Bloco A/Sala 718) - Av. Tancredo Neves,  

274, Pituba, Salvador/BA | CEP: 41820-020 
DADOS 
BANCÁRIOS 

Banco do Brasil - Ag. 2971-8/ C/C.: 99805-2 | Banco Itaú - Ag. 0935/  
C/C.: 74821-0 

 

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.  

 

Islayne Araujo Adan 

Coordenação In Company 

71 3176-3388 | incompany@conexxoes.com.br  

www.conexxoes.com.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta atualizada com alteração do instrutor (1180640)         SEI 0008834-19.2022.6.02.8000 / pg. 122

http://www.conexxoes.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

Proposta atualizada com alteração do instrutor (1180640)         SEI 0008834-19.2022.6.02.8000 / pg. 123



 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, com sede na Av. Fáb.  

s/n°, Bairro Centro, Macapá – AP,  inscrito no CNPJ sob o n° 34.870.246/0001-

36, por intermédio de sua Diretora da Escola de Contas, a senhora Cristiane da 

Silva Reis Gondim, com base nas informações do setor demandante, declara 

para os devidos fins de direito que o Sr. Guilherme Nunes Fernandes, inscrito 

no CPF sob o nº.024.506.126-61, ministrou o “Curso prático de Reequilíbrio 

Econômico-Financeiro: Revisão, Reajuste e Repactuação de Contratos 

Administrativos” com toda a sua abordagem na Nova Lei de Licitações e 

Contratos (Lei nº 14.133/2021). A capacitação foi realizada na modalidade 

presencial com carga horária de 16 (dezesseis) horas, no período de 22 a 25 de 

agosto de 2022, na qual participaram 26 (vinte e seis) servidores. A participação 

do instrutor ocorreu por meio da contratação da Empresa MMP Cursos 

Capacitação e Treinamento Ltda. (CNPJ: 14.087.594/0001-24) no âmbito do 

Processo n° 003826/2022-TCE/AP 

 

Declara, ainda, que o material didático e as aulas ministradas atenderam 

integralmente aos objetivos propostos pelo curso, nos aspectos de 

tempestividade e qualidade, tendo sido cumpridas todas as obrigações 

ajustadas.  

 

Macapá/AP, 14 de outubro de 2022. 

 

 

 

CRISTIANE DA SILVA REIS GONDIM  
Diretora Executiva da Escola de Contas   

Portaria 133/2022-TCE/AP 

 

 Assinatura eletrônica pelo sistema e-TCE - CRISTIANE DA SILVA REIS GONDIM - 19/10/2022 13:29:45
 Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validador.tce.ap.gov.br e insira o codigo - 4DFA9393FDCA6497979E2C632466C897
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Certificamos que Guilherme Nunes Fernandes atuou como instrutor no
curso "Implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos",

no dia 27 de setembro de 2022, de 08h30 às 17h30, parte integrante do
"Enfoc 2022 - Encontro de Formação em Controle", promovido pela Escola

de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2022.

Código de Validação: 6349cf37-8d58-4096-90e3-4bf90af33b2f
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Certificamos que Guilherme Nunes Fernandes atuou como instrutor no
curso "Implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos",

no dia 18 de agosto de 2022, de 08h30 às 17h30, parte integrante do
"Enfoc 2022 - Encontro de Formação em Controle", promovido pela Escola

de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em
parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo,

em Venda Nova do Imigrante/ES.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2022.

Código de Validação: 6349cef5-28ac-4eb5-a718-4c180af33b2f
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Certificamos que Guilherme Nunes Fernandes atuou como instrutor no
curso "Implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos",

no dia 22 de setembro de 2022, de 08h30 às 17h30, parte integrante do
"Enfoc 2022 - Encontro de Formação em Controle", promovido pela Escola

de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
em Santa Teresa/ES.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2022.

Código de Validação: 6349cf17-fd5c-4fc2-8761-4bea0af33b2f
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2022.
Acuso ciência do Despacho SRACF e, diante dos

fatos alegados, opino para a programação do evento no PAC
2023.

De todo modo, submeto o feito à análise e
deliberação superiores da Diretoria-Geral.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/10/2022, às 00:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1181347 e o código CRC 59B6B548.

0008834-19.2022.6.02.8000 1181347v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 21 de outubro de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de informação veiculada no Despacho GSAD

1181347, da lavra do Senhor Secretário de Administração, que,
diante dos fatos alegados pela CODES/SRACF no evento de nº
1179186, propõe a programação do Curso "Alterações e Aditivos
aos Contratos Administrativos – Paralelo da Lei nº 8.666/1993
e da Lei nº 14.133/2021", no Plano Anual de Capacitação - PAC
2023.

 
Diante do cenário apresentado, esta Diretoria entende

não haver óbice para a inclusão do referido curso no PAC do
exercício 2023, devendo a contratação ser realizada com orçamento
do próprio exercício.

 
Assim, ante o exposto e tudo o mais que dos autos

consta, torno os autos conclusos à superior consideração de Vossa
Excelência para conhecimento, com a recomendação de que o
presente feito seja direcionado à Secretaria de Gestão de Pessoas
para a adoção das providências atinentes à inclusão da referida
demanda no Plano Anual de Capacitação - Exercício 2023.

 
Outrossim, solicito que torne sem efeito a Conclusão

GDG 1175325.
 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/10/2022, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1182162 e o código CRC 2F76F908.
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PROCESSO : 0008834-19.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SAD

ASSUNTO : Curso "Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos – Paralelo da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021", no Plano
Anual de Capacitação - PAC 2023.

 

Decisão nº 4646 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando a manifestação do Senhor Diretor-Geral na
Conclusão GDG 1182162, acolho a proposição e determino a remessa
dos autos à Secretaria de Gestão de Pessoas para a adoção das
medidas relativas à inclusão do Curso "Alterações e Aditivos aos
Contratos Administrativos – Paralelo da Lei nº 8.666/1993 e
da Lei nº 14.133/2021", no Plano Anual de Capacitação - Exercício
2023.

Em paralelo, à Secretaria de Administração para
conhecimento.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
 

   

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
23/10/2022, 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
1182702 e o código CRC 594D3159.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2022.
Senhor Chefe da SRACF,
Em atenção à Decisão 4646 1182702, encaminho os

autos a Vossa Senhoria com vistas à inclusão do Curso
"Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos –
Paralelo da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº
14.133/2021" no Plano Anual de Capacitação - Exercício 2023.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 24/10/2022, às 15:43, 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
1183387 e o código CRC 38C70C5C.

0008834-19.2022.6.02.8000 1183387v1

Despacho GSGP 1183387         SEI 0008834-19.2022.6.02.8000 / pg. 135



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

DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2022.
Acuso ciência da Decisão 4646, da Presidência

(doc. 1182702) e devolvo os autos ao GSGP.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/10/2022, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1183410 e o código CRC 1FA746A1.

0008834-19.2022.6.02.8000 1183410v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2022.
Considerando os termos da Decisão (1182702), bem

como as regras de competência estabelecidas na Resolução
TRE/AL 15.904/2018, remeta-se este feito para a Secretaria da
Administração (SAD) para que cadastre a ação de capacitação, qual
seja,  "Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos –
Paralelo da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021",
no Plano Anual de Capacitação exercício 2023, uma vez que incumbe
à Seção de Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional
(SRACF), apenas, a GESTÃO das ações de treinamento demandadas,
conforme dispõe o Art. 82, IX, da supramencionada Resolução, a
seguir reproduzido.

 

 

“ Art. 82 À Seção de Recrutamento, Avaliação
e Capacitação Funcional compete:
…
IX – Gerir as ações de capacitação
demandadas pelo Tribunal; …” (grifos
nossos)
 

É imperioso informar que foi prorrogado o termo final
do cadastramento das ações de qualificação p a r a o dia
29/11/2022.

Documento assinado eletronicamente por JANAINA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE,
Analista Judiciário, em 21/11/2022, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Chefe de
Seção, em 21/11/2022, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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1201676 e o código CRC 864D2DE1.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de novembro de 2022.
Em atenção ao Despacho SRACF 1201676,

esclareço que se trata de ação de natureza institucional,
inclusive com participação de servidores deoutras unidades, a
exemplo da AJ-DG e da Assessoria Consultiva.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/11/2022, às 17:33, 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
1202088 e o código CRC 0D21F384.
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