
Curitiba, 18 de Abril de 2022

Proposta nº 14.195/2022

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO

A/C: FLAVIA CAROLINE AMORIM

INVESTIMENTO ESPECIAL PARA CONTRATAÇÃO:1

Encaminho a proposta do Curso Ao Vivo e Online Contratações Diretas na Lei 14.133/2021 Dispensa e 
Inexigibilidade , evento que será realizado no período de 16 e 17 de Maio.

Inscrições Valor por Inscrição Total do Investimento

2 1.250,00  2.500,00

proposta cortesia

 2 O INVESTIMENTO PARA CONTRATAÇÃO CONTEMPLA:

(a) Apostila com conteúdo exclusivo do curso disponibilizada ao participante.
(b) Certificado para participante inscrito no curso.

 3 SOBRE O EVENTO

É dever da Administração Pública promover a necessária qualificação e capacitação de seus agentes para que possam 
performar e atuar no mais alto grau de suas potencialidades empregadas no cumprimento diário de suas funções, 
atribuições e responsabilidades.
Toda a estrutura hierárquica e o capital humano pertencentes à Instituição precisam caminhar alinhados e em alta 
performance para que desempenhem suas funções com a competência exigida pela sociedade, tendo sempre em vista 
o cumprimento da missão e dos objetivos da Instituição como um todo.
Essa grande força de conhecimento coletivo atuará cada vez melhor quando bem treinada, atualizada e engajada no 
objetivo comum de levar o melhor serviço e atendimento ao cidadão.
É neste contexto que a capacitação e a atualização do conhecimento assumem um papel de destaque entre Órgãos e 
Entidades compromissados com a eficiência e excelência de suas entregas.
Por isso é necessário aprimorar o trabalho de forma constante, buscando  propostas inovadoras, conteúdos qualificados 
e orientação experiente para atender e buscar soluções para as problemáticas enfrentadas na condução da Máquina 
Pública em todas as suas áreas de atuação, desde a alta gestão até os processos corriqueiros de contratação, à luz 
dos normativos vigentes, da melhor doutrina e das orientações por parte dos Órgãos de Controle, a fim de prevenir 
falhas e mitigar dificuldades enfrentadas por membros da equipe de planejamento, pregoeiros, comissões de licitação, 
gestores e fiscais de contratos, e todos os demais agentes envolvidos no funcionamento deste “grande todo”.
A contratação deste Curso objetiva contribuir para aumento da eficiência operacional , além de otimizar a gestão dos 
serviços prestados para todas as dependências da unidade administrativa, e no aprimoramento técnico dos profissionais 
– público alvo do treinamento.
Espera-se que, ao final do curso, seus participantes tenham condições de avaliar a melhor estratégia, as melhores 
práticas, soluções diversas e possíveis para o mais seguro atendimento das diversas áreas e demandas atuantes nesta 
temática, tudo dentro e em conformidade com as melhores práticas administrativas.



 4 PÚBLICO-ALVO

Compradores, Pregoeiros e membros de Equipes de Apoio, assessores jurídicos, agentes de controle interno, além de 
servidores e profissionais atuantes no cenário das compras públicas em geral.

 5 CARGA HORÁRIA

12 ( Doze Horas )  horas de curso.         
 

 6 LOCAL E DATA

16 e 17 de Maio 
Online

 7 INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO:

O pagamento deve ser realizado em parcela única. Emitir a NP Treinamentos Ltda, inscrita no CNPJ nº. 
20.129.563-0001-91, IE 90811368-39 , estabelecida na R. Izabel a Redentora, 2356 - Centro - São José dos Pinhais/PR 
- CEP: 83005-010. Devendo o respectivo pagamento ser efetuado através da conta:
 

Banco do Brasil AG.1622-5 Conta: 107089-4

  VALIDADE DA PROPOSTA: 16/05/2022

Atenciosamente,
ANDRE FERREIRA

Consultor Comercial


