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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA - DOD 0212042

Resolução Presi 4/2021 (12234632)
(Guia de suporte ao preenchimento do DOD: 12964067)

 

1. Unidade requisitante  (inc. III)

Núcleo de Legislação de Pessoal - NULEP/TRF6

Assessoria de Assuntos da Magistratura - ASMAG/TRF6

2. Descrição sucinta da demanda (inc. II)

Contratação do curso on line "Direito Administrativo nos Processos de Pessoal.
Questões Práticas Relacionadas à Análise e Elaboração de Pareceres Jurídicos", a ser realizado no
período de 27 de fevereiro a  03 de março de 2023, para 5 (cinco) servidoras lotadas no NULEP e 2 (duas)
servidoras lotadas na ASMAG.

3. Alinhamento da demanda com diretrizes e  metas institucionais (inc. IV)

A presente demanda além de estar alinhada às necessidades apontadas no Plano de Ações
de Capacitação - PAC 2022, atende aos objetivos estratégicos do Conselho da Justiça Federal, no que tange
ao desenvolvimento, integração e valorização de pessoas.

Esclarecemos ainda que o tema abordado pelo curso foi solicitado através do LNC, e que
provavelmente comporá o Plano Anual de Capacitação do TRF6 de 2023.

4. Justificativa expressa para a contratação (inc. V)

O assunto a ser abordado no curso em questão é relevante para ambos os setores
demandantes, visto que o estudo do tema  proporcionará às servidoras destas unidades aprendizado prático
na instrução e análise dos processos administrativos dos servidores e magistrados, nas diversas questões
atinentes à legislação de pessoal, otimizando assim os trabalhos e  funções desempenhadas, bem como
gerando uma maior assertividade nos procedimentos.

5. Código de item (inc. I)
6. Quantidade total estimada da contratação (inc. VI)
7. Valor unitário e  total estimado da contratação (inc. VII)
Obs.: os dados correspondentes aos tópicos 5, 6 e 7 devem ser informados conjuntamente.

Contratação de 7 (sete) inscrições no valor unitário de R$ 1.560,00 (um mil e quinhentos e
sessenta reais), totalizando R$ 10.920,00 (dez mil novecentos e vinte reais).

8. Vinculação ou dependência, se  houver, com a contratação de outro item para sua execução* (inc.
VIII)

N.A.

9. Data-limite  para entrega dos bens ou início da prestação dos serviços* (inc. IX)

27/02/2023

https://sistemas.trf1.jus.br/dspace/bitstream/123/252363/1/Resolu%c3%a7%c3%a3o%20Presi%204.pdf
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10. Prazo previsto para a execução* (inc. X)

10 dias.

11. Indicar se  o objeto é  passível de contratação por meio de compra compartilhada* (inc. XI)

Não.

12. Forma prevista para a contração* (inc. XII)

Inexigibilidade de licitação (art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93).

13. Grau de prioridade da contratação (inc. XIII)

Grau de prioridade 1

14. Critérios de sustentabilidade* (inc. XIV)

O curso será realizado, em sua totalidade, na modalidade on line, bem como todo o
material didático e Certificados serão fornecidos no formato virtual.

15. Riscos da não contratação (inc. XV)

Riscos de prejuízo às atividades rotineiras do setor, com impactos negativos na
produtividade do servidor, bem como retrabalho.

*Os DODs relativos a pedidos de prorrogação ou renovação de contratos contínuos vigentes dispensam as
informações dos tópicos 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Comelli Pinto Botelho Araujo, Analista
Judiciário, em 17/02/2023, às 17:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Renata Lucia Pimenta, Diretor(a) de Secretaria em
exercicio, em 17/02/2023, às 17:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0212042 e o
código CRC BBD006D7.
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