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Brasília-DF, 18 de março de 2021. 

 

Conselho de Justiça Federal - CJF 

A/C de Hugo Bittencourt de Oliveira Rozendo 

Seção de Políticas de Gestão de Pessoas 

Telefone:  (61) 98457-8274 

 

 

 

Assunto: Apresentação de Proposta Técnica e Comercial de Curso “IBGP On-line – Turma Exclusiva” 

 

       

1.  Em função do interesse de V.Sa. na inscrição de 20 alunos no curso “Auditando o 

Processo de Contratações de TI - Identificando falhas e riscos relevantes”, ministrado pelo (a) professor 

(a) Cláudio Cruz ou Ítalo Figueiredo, no período (1) 27, 29.04, 04 e 06.05.2021 e (2) 11.05.2021, no 

horário (1) das 14h às 17h e (2) das 14h às 18h, em Plataforma IBGP On-line - Videoconferência, com 

carga horária total de 16 horas, encaminhamos Proposta Técnica e Comercial para vossa análise, 

ressaltando que o curso pode ser customizado conforme a necessidade do órgão e que a realização do 

curso depende de disponibilidade na agenda do professor. 

 

2.  Na certeza de poder prestar um excelente serviço com qualidade e preços adequados, 

colocamo-nos à disposição para informações adicionais, caso necessárias. 

 

Atenciosamente, 

 

 

CARLOS AUGUSTO LINS BRITO DA SILVA 

Diretor 

 

 

WWW.GOVERNANCA.NET.BR 

WWW.IBGP.NET.BR 

 

SEPN 513, Lote 01, Bloco A, Sala 316 – Ed. Bittar, Asa Norte, Brasília (DF), CEP 70760-521 

Telefone: +55 (61) 3037-7600 – Celular: (61) 9-8188-0410  
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SOBRE O IBGP 

O Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP) surgiu da latente necessidade do mercado de 

capacitação por um Centro de Treinamento focado exclusivamente na formação de Gestores, Auditores 

e Técnicos do Setor Público brasileiro. 

Fundado a partir de pilares de inovação, experiência e busca contínua pela qualidade, o IBGP é 

reconhecido por apresentar uma equipe formada pelos profissionais mais gabaritados do setor. Todos 

os seus instrutores são executivos atuantes em Governança Pública e certificados 

nacional/internacionalmente. 

Inovar e Evoluir  

O IBGP também tem como base colaborar com o aprimoramento da Governança Pública, por meio da 

formação de profissionais, do incentivo a pesquisa e a integração entre Universidades e entidades 

governamentais. Neste sentido, o Instituto incentiva estudos, debates e publicações sobre os temas de 

Governança, Riscos e Controle no Setor Público. 

Cursos Especializados  

O IBGP oferece cursos gerenciais, nas áreas de Governança Corporativa, Estratégia Corporativa, 

Governança de Pessoas, de Tecnologia da Informação e das Contratações, Gestão de Riscos e Auditoria, 

Gestão de Recursos Públicos e Segurança da Informação, a profissionais interessados em aprimorar 

seu conhecimento em Governança Pública. 

Cursos IBGP On-line “Turma Exclusiva” e “Turma Aberta”  

Cursos formados para atender as demandas de treinamento e ajustados às necessidades de cada órgão / 

entidade e ministrados por instrutores capacitados e experientes nas diversas áreas foco do Instituto. 

Cursos ao vivo, plataforma on-line, desenvolvidos para atender as demandas de treinamento e ajustados 

às necessidades de cada órgão / entidade e ministrados por instrutores capacitados e experientes nas 

diversas áreas foco do Instituto. 

Abordagem Stand-Up Training  

O IBGP preocupa-se em oferecer cursos que tragam resultados práticos para os participantes, o que 

vem ao encontro da melhoria da Governança Pública. Para tanto, utiliza a abordagem Stand-UP 

Training, que tem como foco o aluno e a melhoria do seu desempenho, ou seja, é saber o que o aluno 

necessita aprender sobre o tema para que ele, ao retornar ao seu local de trabalho, tenha maior chance 

de aplicar e fixar o que foi apresentado.  

Mentoring  e Coaching  

O IBGP tem métodos específicos para auxiliar os órgãos públicos a acelerarem seus resultados, por 

meio do desenvolvimento de competências e habilidades específicas de líderes e suas equipes, 

conjugando tutoria e capacitação como forma de obtenção dos resultados definidos, incentivando a 

participação dos envolvidos nos processos estudados.  
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PROPOSTA TÉCNICA 

 

Prestação de serviço de capacitação de gestores e técnicos na modalidade “IBGP On-line – Turma 

Exclusiva” para 20 alunos no curso “Auditando o Processo de Contratações de TI - Identificando falhas 

e riscos relevantes”, ministrado pelo (a) professor (a) Cláudio Cruz ou Ítalo Figueiredo, no período (1) 

27, 29.04, 04 e 06.05.2021 e (2) 11.05.2021, no horário (1) das 14h às 17h e (2) das 14h às 18h, em 

Plataforma IBGP On-line - Videoconferência, com carga horária total de 16 horas, encaminhamos 

Proposta Técnica e Comercial para vossa análise. 

As informações detalhadas sobre o Curso e Professor constam do folder em anexo, parte integrante 

desta Proposta. 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

O valor de inscrição de cada aluno no curso “Auditando o Processo de Contratações de TI - 

Identificando falhas e riscos relevantes” é de R$ 1.840,00. 

 

Proposta  

Considerando seu pedido de inscrição de 20 alunos, apresentamos a proposta abaixo com os descontos 

aplicáveis ao número de inscrições. 

Valor 

Inscrição 

Desconto 

na Inscrição 

Inscrição com 

desconto 

Nº de 

Inscrições 

Valor do 

Investimento 

Vagas 

Extras 

Valor Relativo da 

Inscrição 

R$ 1.840,00 35% R$ 1.196,00 20 R$ 23.920,00 0 R$ 1.196,00 

 

 

As condições dessa Proposta são exclusivas para essa Entidade e somente nesse momento, não podendo 

servir como parâmetro para outras contratações desse curso, ou outro que o Instituto esteja oferecendo. 

 

Na Proposta estão incluídos os custos com: 

• Remuneração do instrutor e todas as suas despesas – impostos; 

• Infraestrutura de sala de videoconferência e chat;  

• Plataforma para a disponibilização de material didático e material complementar, em formato digital; 

• Disponibilização do conteúdo do curso, na Plataforma IBGP On-line, pelo período de 10 (dez) dias 

corridos, a partir do encerramento do treinamento; 

• Pagamento de impostos da empresa (*). 

(*) O IBGP é uma Empresa optante pelo Simples Nacional 

 

Ficará a cargo dessa Entidade: 

• Infraestrutura de acesso à internet aos participantes, equipamentos aos participantes para acesso 

à plataforma IBGP On-line para acesso ao material didático e material complementar. 
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Condições de Pagamento  

Para início do treinamento será necessária a apresentação da Nota de Empenho ou equivalente. 

Pagamento do curso em até 30 dias após a sua realização. 

 

Validade da Proposta  

180 dias a partir do envio. 

 

Dados Cadastrais  

Empresa: Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP) 

Razão Social: Curso Loureiro Ltda. 

CNPJ: 18.735.319/0001-20 

Inscrição Estadual:  CF/DF 07.655.102/001-67 

Endereço: 
SEPN 513, Lote 01, Bloco A, Sala 316 – Ed. Bittar, Asa Norte, Brasília (DF), 

CEP 70768-900 

Dados Bancários: 
001 – Banco do Brasil, Agência: 3598-X, Conta: 25.253-0 

Chave PIX – 18.735.319/0001-20 

 

Certificados de Participação  

Ao término do curso os participantes receberão Certificado de Participação emitido pelo Instituto 

Brasileiro de Governança Pública (IBGP). 

 

Certificados de Regularidade  

Os certificados de regularidade previdenciária, fiscal e trabalhista da Empresa estão disponíveis em 

nosso site – www.ibgp.net.br. 

 


