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À: Diretoria Geral Administrativa

Assunto: Participação de servidor
em contratos de serviços e contí
com a nova lei 14133/21 (nllc) e 
 
 

 Senhora Di

 

    Em 
solicitamos o encaminhamento 
administrativos visando à partici
formação de preços em contra
07/2018 e atualizado com a 
computador, a ser realizado no p
 
    A d
25 c/c art. 13, VI da Lei Fede
introduzidas pelas Leis Federais 
1998, sendo adjudicada em favor
com endereço na SCS Qd. 02 Bl
DF, com conta - corrente de nº.
Proad.). 
 
 

   Cer
site https://www.onecursos.com.b
pessoa é o mesmo preço a ser pag

 

F
   Se

 
 
 
 
 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

AL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

 
 

Secretaria de Licitações e C
Avenida da Paz, 2076 – 6º an
Maceió/AL – CEP: 57020-440
Telefone: (82) 2121-8181 / 81
E-mail: cpl@trt19.jus.br

Maceió, 13 de

a e Financeira 

res no curso presencial "Planilha de custos e
ínuos de acordo com as in 05/2007 e in 07/2
 cositrfb 75/21. Aula prática no computado

iretora, 

 cumprimento ao art. 15 do Ato GP/T
do presente processo para dar continuidad

ipação dos servidores, no curso presencial "

atos de serviços e contínuos de acordo com
nova lei 14133/21 (nllc) e cositrfb 75/2

período de 03 a 05 de outubro do corrente ano

despesa, ao custo total de R$5.960,00, reger-s
eral n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 
 n.º 8.883, de 08 de junho de 1994 e n.º 9.6
r da empresa IOC Capacitação LTDA, CNPJ
l. B Lote 20 - Edf. Palácio do Comércio - Sa
. 561939-4, na Ag. 0606, Banco Bradesco,

rtifico que esta Secretaria de Licitações e C
br/, constatando que o valor cobrado no site
go por este Regional, conforme doc. 2 e 16 pro

Respeitosamente, 

Flávia Caroline Fonseca Amorim  
ecretária de Licitações e Contratos 
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e setembro de 2022. 
 

e formação de preços 
2018 e atualizado 
or.” 

TRT19 nº. 103/2022, 
de aos procedimentos 
"Planilha de custos e 

m as in 05/2007 e in 
21. Aula prática no 
o, noRio de Janeiro/RJ. 

se-á pelo inciso II, art. 
com as modificações 

648, de 27 de maio de 
J: 10.825.457/0001-99, 
alas 208/408, Brasília-
, (conforme doc. 34 – 

Contratos pesquisou no 
e, de R$ 2.980,00 por 
oad. 


	Ir para página 1

		2022-09-13T15:18:21-0300
	FLÁVIA CAROLINE FONSECA AMORIM




