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REQUERIMENTO

Senhor Chefe da SPPAC,
 
Mediante o presente, solicita-se o apoio de Vossa Senhoria perante a Alta Administração do Egrégio TRE/AL para que o subscrevente e/ou os demais

colegas desta Seção ou de outras unidades setoriais a quem este assunto seja pertinente, possam participar do evento de capacitação "Fiscalização e gestão dos contratos
de compras e serviços na Lei n.º 8.666/93 e na Lei n.º 14.133/2021 : Seminário Nacional" que será realizado de 13 a 15 de março de 2023 em Brasília/DF pela Zênite
Informação e Consultoria S.A, CNPJ n.º 86.781.069/0001-15.

 
Entende-se como razões que fundamentam a autorização para participação de forma presencial não somente deste subscritor como também de outros

colegas:
 

permitir ao(s) servidor(es) acompanhar as principais temáticas voltadas para a fiscalização e gestão de contratos administrativos, com a legislação, a
melhor doutrina e as orientações do Tribunal de Contas de União;

trocar boas experiências práticas vivenciadas por especialistas que atuam junto aos mais diversos órgãos e entidades públicas do Brasil;

fornecer aos participantes subsídios para orientar e apoiar o Egrégio Tribunal nas mudanças trazidas pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e
Contratos Administrativos) que deve se dar no mais tardar até o dia primeiro de abril de dois mil e três;

fazer com que o(s) servidor(es) tenham um curso eficiente no tempo de duração deste além do custo envolvido, trazendo maiores economias
orçamentárias pra o TRE/AL bem como para o bolso dos contribuintes.

 
Quanto a empresa de capacitação: Zênite Informação e Consultoria S.A, afere-se as seguintes vantagens competitivas:
 

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

Mais de 33 (trinta e três) anos de experiência em capacitação na área de contratação pública e suporte para a Administração Pública.

É reconhecido no mercado como um dos principais parceiros da Administração Pública, pois produz conhecimento de alta qualidade e entrega soluções
concretas e eficientes para o dia a dia dos agentes;

Todos os eventos prezam pela inovação e pelo conhecimento da realidade e das necessidades da Administração Pública, condição fundamental para a
assertividade nas soluções apresentadas.

Oferece suporte para todas as fases relacionadas à contratação pública, incluindo soluções em tecnologia que facilitam a atuação diária dos profissionais
envolvidos.

 
De todo o exposto, trazemos em anexo o Programa do curso "Fiscalização e gestão dos contratos de compras e serviços na Lei n.º 8.666/93 e na Lei n.º

14.133/2021 : Seminário Nacional" (1231699), bem como declaração SICAF da empresa responsável pelo alusiva proposta de capacitação (1231928), aferindo-se sua
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. Colacionamos ainda, visando depreender a pertinência do curso ao aperfeiçoamento deste subascritor, Lista de ações de
capacitação voltadas aos servidores da SPPAC (1231700), não se dispensando, contudo, a sugestão pela participação de outros colegas lotados em unidades que tratam do
tema, dada a importância do evento em si,  suscitando o prévio conhecimento de Vossa Senhoria a fim de solicitar o apoio da SAD e da COFIN para a concretização do
pedido contido neste presente requerimento.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por WILTON DANIEL FELIX DE LIMA, Técnico Judiciário, em 19/01/2023, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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