
CONSULTA DE PREÇOS Nº 022/2023 
 
Fornecedor Proponente: 
CNPJ: 
Endereço: 
Contato telefônico/celular: 
App de mensagem: 
E-mail: 
Solicitamos o orçamento para os serviços abaixo relacionados. A respectiva proposta de preços somente será 
recebida pelo e-mail contratacaodiretaibitinga@gmail.com, sendo desconsideradas as propostas entregues fora 
do prazo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação desta. 
O Objeto da presente consulta de preços compreende Contratação de empresa para ministrar curso referente 
a Nova Lei de Licitações nº. 14.133/21, tendo em vista o término da sua vacância em 01/04/2023. 

Item Descrição Valor Total   

01 

Contratação de empresa para ministrar curso referente a Nova Lei de Licitações 
nº. 14.133/21, tendo em vista oi término da sua vacância em 01/04/2023. 
O curso deverá ser subdividido em 03 (três) dias para abordagem ampla de todas 
as áreas envolvidas. 
 - 1º dia - o curso deve ser ministrado para aproximadamente 60 pessoas e abordar 
noções sobre a Nova Lei  
de Licitações 14.133/2021. (todas as secretarias) 
- 2º e 3º dias - o curso deve ser ministrado para aproximadamente 20 pessoas e 
abordar profundamente a  
Nova Lei de Licitações 14.133/2021, com ênfase no passo a passo, 
regulamentações e  
procedimentos para implantação e cumprimento da respectiva lei. 
Nos valores deverão estar inclusos: fornecimento de apostila específica do curso e 
certificado digital. 
PÚBLICO ALVO: Todos os profissionais ligados à área de licitações e contratos, 
administração de material, serviços gerais, compras e Patrimônio, e outros ligados 
direta ou indiretamente à área em todos os níveis, agentes de licitações, agentes 
de contratação, pregoeiros, membros de comissões de licitação e demais 
interessados no tema. 
OBJETIVOS GERAIS DO CURSO: Atualizar e capacitar agentes públicos em 
geral, bem como agentes de licitação, como pregoeiros, agentes de contratação e 
membros da Comissão, no que diz respeitos as alterações promovidas pela nova 
Lei de Licitações e Contratos em relação aos atos preparatórios Estudo Técnico 
Preliminar e Termo de Referência. 
CARGA HORÁRIA: 
24 horas (8 horas por dia) e deverá ser ministrado na sede da Prefeitura de 
Ibitinga. 
DATAS: 
Na semana dos dias 27 a 31 de março de 2023. 

 

O pagamento será realizado em até 30 dias da realização dos dias de curso. 
 
 
Ibitinga/SP, 28 de fevereiro de 2023. 
 
 
 
Rodrigo Hortolani Ladeira     _______________________________ 
Diretor de Licitações e Contratos                     Responsável pela empresa 


