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Processo AdministÍativo nc 063/2018

Contratante: SESCOOP/GO
Contratada: Regina Oliveira Coelho 58860550025
CNPJ/MFr 15.668.695/0001"51

Obieto: Contratêção de pessoa jurídica para ministrar o(s) evento(s) relacionado{s) abaixo, atendendo

às

necessidades do SESCOoP/GO.
Curso Jeito Disney - Da Magia ao encantamento, com car8a horária de 16 (dezesseis) horas/aul3,
sendo duas turmas com 08 (oito) horas/aula cada turma, para cooperativa UNIME0 RIO VERDE, a se
realizar em Rio Verde - GO;
Workshop Excelência no Atendimento, com carga horaria de 20 (vinte) horas/aula, sendo 5 turmas
com 04 (quatro) horas/aula cêda turma, para a cooperãtiva COOPERBELGO, a se realizar em Bela
Vista de Goiás
t

-

GO;

- Módulo lV, com carga horária de 12
{doze) horas/aula, para a cooperativa SICOOB CREDI-RURAL, a se realizar em Rio Verde - GO;
Programa de lntegração - Gestão Feminina nas Organizações - RH na prática - Módulo lll, com carga
Programa de lntegração

-

Líder do Futuro

-

RH na prática

horária de 12 (doze) horas/aula para a cooperativa SICOOB CREDI-RURAL, a se realizar em Rio Verde

-Go;e
Curso de Atendimento de Alto Pãdrão

-

Inspirado no Case Disney, com carga horaria de 24 (vinte e

quatro) horas/aula, sendo 3 turmas com 08 (oito) horas/aula cada turma, para
UNICÉNTRO NORTE GOIANO, a se realizar em Anápolis

Valor da despesa:

RS

-

a

cooperativa SICOOB

GO.

14.784,00 (quatorze mll e setecentos e oitenta e quatro reais).

Fundamento: art.9e, incisos I e Xll do Regulamento de Licitação e Contratos do Sescoop

Goiânia, 10 de abril de 2018
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