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Para: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE/ RR
Ademárcio da Silva - Assessoria de Contratos

PROPOSTA DE
CAPACITAÇÃO

EAD Gravado

A CONSULTRE – INSTITUCIONAL
Com mais de 30 anos de experiência, a Consultre é especializada no desenvolvimento de soluções
em Educação Corporativa dentro de mais de 10 áreas da Administração Pública.
O reconhecimento pelo mercado da seriedade, competência e excelência nas soluções
desenvolvidas pela Consultre legitima a sua notória especialização e alicerça a sua vasta experiência
na capacitação e desenvolvimento de pessoas, por meio de seus cursos e eventos realizados em
agenda aberta ou fechada (in company).
Como resultado do trabalho desenvolvido, a Consultre, além de ser uma das empresas mais
tradicionais do segmento, apresenta marcos expressivos em seu escopo de atuação, dentre eles:

Organizadora da Maratona das Contratações Públicas, o maior encontro online
da área de Licitações e Contratos Administrativos, que capacitou, na última
edição do evento, mais de 9,5 mil agentes públicos;
Pioneirismo na capacitação a distância no setor público, com cardápio
diversificado de temas nas modalidades online ao vivo e EAD tradicional (vídeo
aulas gravadas);
Realização de uma das maiores e mais diversas agendas de capacitações
presenciais, reunindo variados temas, especialistas e públicos nas principais
cidades do Brasil;
Desenvolvimento de capacitações consolidadas e ministradas por especialistas
que vivenciam a prática do agente público, propiciando uma experiência
alinhada com a necessidade das instituições.
Uma equipe completa de professores especialistas com experiência prática,
compartilhando conhecimento e insigths que facilitarão a sua aprendizagem.

MISSÃO: Compartilhar conhecimento e valores, contribuindo para o desenvolvimento humano,
visando a felicidade das pessoas, família e sociedade.

VISÃO: Ser uma empresa modelo em desenvolvimento humano, servindo à sociedade para a
construção de um mundo melhor.

VALORES: Foco na Felicidade - Espírito de Servir - Respeito ao Ser Humano - Excelência - Transparência – Ética

A CAPACITAÇÃO EAD GRAVADO
A modalidade de capacitação ead gravado possibilita ao aluno uma flexibilidade de estudar onde e
quando quiser, no seu próprio ritmo de aprendizagem, tendo à sua disposição vídeo-aulas
fomentado para reflexões sobre os assuntos abordados que visam consolidar a teoria à prática, com
acesso fácil e rápido em qualquer dispositivo conectado à internet.

Como funciona a capacitação ead
gravado da Consultre?
Após efetivada a inscrição, o aluno terá acesso
ao AVA, com os recursos necessários para
assistir as aulas:

 Acesso pelo Computador, Tablet ou
Celular quantas vezes quiser, de onde
estiver, 24h por dia.
 Professores de mercado, que vivem na
prática o que ensinam.
 Material didático disponibilizado em
formato digital para visualizar ou baixar.
 Certificado de conclusão reconhecido pelo
mercado com validação QRCode.
 Suporte Consultre dará apoio ao aluno no
processo de aprendizagem do curso.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES








Os cursos EAD Consultre são realizados a distância pela Internet, onde o aluno receberá login e
senha por e-mail de acesso restrito, pessoal e intransferível, podendo assistir todas as vídeosaula e realizar as atividades pedagógicas propostas. É proibido ao aluno fornecer seu login e
senha para acesso de terceiros.
O curso estará disponível para o aluno dentro do prazo vigente de acesso, após sua matrícula,
podendo acessar 24 horas por dia, 7 dias da semana.
É de responsabilidade do aluno completar todo o treinamento durante o prazo vigente do
curso.
A nota fiscal é eletrônica e será emitida após a conclusão da capacitação.
Terá direito à certificado o aluno que concluir com todas as atividades obrigatórias do curso e
estiver com os procedimentos adequados na secretaria e poderá emitir o certificado na própria
plataforma AVA da Consultre.
É vedada a gravação, cópia ou reprodução, por qualquer meio ou mídia, dos vídeos das aulas e
do material didático disponibilizado. Todo o conteúdo do curso (textos, material didático ou
doutrinário) é de uso exclusivo da CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, com
todos os direitos dos respectivos autores reservados e protegidos pela Lei nº 9.610/19981.

SUGESTÕES TÉCNICAS
Com o objetivo de assegurar a boa experiência do aluno no AVA – Ambiente Virtual de
Aprendizagem, sugerimos as seguintes especificações técnicas:






Acesso à Internet, com velocidade de conexão a partir de 20MBps (de preferência por cabo);
Computador desktop ou notebook com processador a partir de 3Ghz e 4GB de RAM;
Utilização preferencial dos navegadores Google Chrome ou Firefox;
Software de leitura de arquivos em formato PDF;
Fones de ouvido ou caixa de som para assistir as vídeos-aula.

IMPORTANTE: Caso não seja possível atender a essas especificações, a qualidade do processamento dos
vídeos do curso poderá ser comprometida.

Declaro para os devidos fins que li e concordo integralmente com o
Programa de Ensino a Distância.

1

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá
outras providências.

INVESTIMENTO DA PROPOSTA Nº 2548

Qtd

Descrição

Participação no curso a distância “Prático de Tesouro Gerencial
- funcionalidades e elaboração de relatórios de gestão”,
ministrado por meio de vídeo-aulas gravadas de um evento
1
online ao vivo em qualidade VGA.
Incluso: Acesso pelo período de 20 dias ao programa online,
Plano:
que será ministrado por meio de vídeoaulas gravadas em
VGA
qualidade VGA; Certificado digital; Material didático no formato
Essencial digital; Senha de acesso integral e exclusivo ao Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA) da Consultre para assistir as videoaulas
e consulta aos materiais didáticos; Suporte técnico da Equipe
Consultre.

Carga
Horária

Unitário

R$ 847
20h

Valor Total

---------Aplicar Desconto 5%
R$ 804,65

R$804,65

INEXIGIBILIDADE:
A justificativa legal para contratação dos treinamentos pode ser verificada na conjugação do art. 25, inciso II e
parágrafo 1º (Inexigibilidade por notória especialização), com art. 13, inciso VI (Contratação de serviços
técnicos relativos ao treinamento e aperfeiçoamento de pessoal), da Lei 8.666/93. Para justificar o preço da
contratação, dispomos de documentos de outros contratos firmados que asseguram a coerência e a
razoabilidade do valor de investimento apresentado nessa carta reserva, em conformidade com a Orientação
da AGU nº 17/2009 e Acórdão do TCU nº 1.705/2007 — Plenário.

EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
Após análise e aprovação da proposta, a contratação será efetivada por meio da confirmação feita
pela instituição contratante à Consultre e posterior envio da nota de empenho, autorização de
serviço/fornecimento ou similar.
O pagamento deverá ser realizado, ao final do serviço prestado, em nome de CONSULTRE –
CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (CNPJ 36.003.671/0001-53), através de boleto bancário,
depósito, DOC ou ordem bancária na seguinte conta:
●

BANCO DO BRASIL: Agência 1240-8 | Conta Corrente: 105.895-9

DADOS CADASTRAIS DA CONSULTRE
Razão Social: CONSULTRE – CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.
Endereço: Av. Champagnat, 645, Ed. Palmares, 3º andar – Centro – 29.100-011 – Vila Velha, Espírito
Santo
CNPJ: 36.003.671/0001-53
Insc. Estadual: Isento
Insc. Municipal: 24.687-0
Certidões: http://www.consultre.com.br/certidoes
Telefone: (27) 3340-0122 / (27) 9 8179-1115 (WhatsApp)
Site: www.consultre.com.br - E-mail: consultre@consultre.com.br
*Estamos cadastrados no SICAFI

VALIDADE DA PROPOSTA
Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias após a data de emissão.
Atenciosamente,

Filipe Ahnert
Diretor de Educação a Distância

