I

OBJETO
a
curso
, em duas turmas, na modalidade EAD (Ensin

).
O curso

o a servidores e terceirizados
.

IV
A Escola Judicial, no seu mister
de servidores, busca, cada vez mais, conectarse com a realidade circundante, abrangendo temas sempre atuais e
impactantes.
Desta forma, buscamos o fornecimento de treinamentos que
desenvolvam
assim como
Ademais, o
pandemia do COVID-19,

V

nos procedimentos
, em especial desta EJUD, motivo pelo qual
palestras

DA ESCOLHA DO CURSO/PALESTRANTE - SINGULARIDADE

Esta Escola Judicial recebeu proposta da empresa G MORAES TELLES
CONSULTORIA E TREINAMENTOS
d
a ser ministrado pela professora
Angelina Freitas, na modalidade
, com uma turma nos dias 9 e 11 de
novembro e outra turma nos dias 16 e 18 de novembro, com
de
20h (vinte horas) cada turma e custo total de R$ 10.600,00 (dez mil e
seiscentos reais), conforme documento anexo.
a instrutora
referida empresa justifica-se pela presteza do seu trabalho
Sinais
e

De forma resumida,
Libras, p
I

-

PROLIBRASD/UFSC.
professora e i
i
te da
ASMA
assim como de jornais/TV, debates
dos Governadores na TV Mirante em p
e demais eventos
. Resta, assim, demonstrada sua notoriedade e singularidade.
VI
O licitante encaminhou proposta para
Brasileiras de Sinais
Freitas, na modalidade
com uma turma nos dias 9 e 11 de
novembro e outra turma nos dias 16 e 18 de novembro, com car
20h (vinte horas) cada turma e custo total de R$ 10.600,00 (dez mil e
seiscentos reais), conforme documento anexo.
, o licitante encaminhou a esta
EJUD as
1 e 3/2019 (em anexo), relativas
seus
treinamentos, cujas horas-aulas possuem valor superior
-aula da
, estando, portanto, abaixo do valor regular de mercado da
contratada.
VII

DO ENQUADRAMENTO LEGAL
no art. 25, II, c/c arts. 13 e 26 da Lei

8.666/93.

Luana Cavalcante Salgado Maciel

