Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

ESTUDOS PRELIMINARES
Contratação do “CURSO COMPLETO DE CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS”
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1 Análise de Viabilidade da Contratação
1.1 Contextualização
Considerando a edição da Portaria n. 235/2018, que trata da instituição do processo
formal de trabalho para a Gestão de Contratos, verifica-se a necessidade de
capacitação dos servidores que atuam em sua gestão e fiscalização, bem como
daqueles que atuam no apoio técnico para o correto e regular acompanhamento dos
contratos administrativos celebrados pelo TRESC, de forma a minimizar situações de
risco e ocorrências contratuais que possam gerar embaraços ou mesmo comprometer
a contratação.

1.2 Equipe de Planejamento da Contratação
Integrante
Demandante
Substituto
Integrante
Técnico
Substituto
Integrante
Administrativo
Substituto

Ana Paula Bel
André Hermenegildo Rosa
Felícita Sousa Valverde
Tarciso José Karvat
Simone Resquetti Tarifa dos Santos
Giovanni Turazzi

1.3 Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda
Curso com carga horária equivalente ou superior a 20 horas que abarque em seu
conteúdo programático ao mínimo a discussão sobre: princípios gerais dos contratos
administrativos, gestão e fiscalização, atividades de gestão contratual (vigência,
execução e prorrogação de prazos, alteração contratual, reequilíbrio econômicofinanceiro, adimplemento contratual e recebimento do objeto, inadimplemento
contratual, rescisão e aplicação de sanções) e fiscalização contratual.

1.4 Produtos/Serviços Disponíveis no Mercado
Contratação por inexigibilidade. A empresa Inove Soluções em Capacitação apresenta
bom conceito junto ao mercado, trabalhando com profissionais com notória
especialização.
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1.5 Contratações Públicas Similares
Curso “Contratando Fábrica de Software na Administração Pública”, pelo TRESC, nos
autos do PAE 39.660/2017.

1.6 Outros Produtos/Serviços Disponíveis
A empresa JML Eventos está oferecendo curso semelhante ao público em geral por
meio de seu site:
https://www.jmleventos.com.br/hotsites/2018/eventos/0725-curso-completo-decontratos-administrativos/?o=PORTAL_JML
Entretanto, o mesmo, apesar de possuir carga horária semelhante (24hrs), está sendo
ofertado a um valor bem superior ao que se propõe na presente contratação.

1.7 Alternativas de Software Livre ou Público incluindo Portal do
Software Público Brasileiro
Não se aplica.

1.8 Análise dos Produtos/Serviços Identificados
Não se aplica.

1.9 Escolha e Justificativa do Objeto
O ”CURSO COMPLETO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS” ministrado pela
empresa Inove Capacitação atende aos requisitos necessários para aprimoramento
dos conhecimentos por parte dos servidores envolvidos nos procedimentos de
contratação deste Tribunal.
Esta capacitação também está alinhada ao objetivo estratégico OE8 – Fortalecimento
da Governança, no sentido de prover maior segurança e menor risco nas contratações
realizadas pelo Tribunal, bem como o aprimoramento da gestão contratual.
O curso será ministrado por Márcio Motta Lima da Cruz, Auditor de Controle Externo
do TCU, nos dias 24 a 26 de junho de 2019, em Florianópolis/SC, sendo inscritos os
servidores Ana Paula Bel e André Hermenegildo Rosa.

1.10 Adequação do Ambiente
O curso será ministrado nas dependências da empresa, não sendo necessários
ajustes ou adequações no ambiente.
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1.11 Orçamento Estimado
A proposta apresentada pela Inove Soluções em Capacitação tem valor de R$
5.180,00 (cinco mil, cento e oitenta reais) para 2 (dois) participantes.

2 Declaração de Viabilidade ou não da contratação
Considerando as conclusões obtidas nos presentes Estudos Preliminares, conclui-se
pela viabilidade da contratação.

