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Esclarecimento 12/12/2012 09:50:10
 
A empresa DISCOVERY FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CNPJ 06.304.834/0001-77, apresentou tempestivamente o
seguinte pedido de esclarecimento: No Anexo A - Plano de Curso consta a bibliografia recomendada. Consta
material próprio e na sequencia tem material elaborado pelas editoras OXFORD e CAMBRIDGE. É exigido usar
material próprio ou devemos oferecer material didático destas editoras? Informa também que é uma empresa
independente e tem material próprio. Que pode oferecer o material que o mesmo atende a ementa exigida pelo
edital.

 Fechar
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Resposta 12/12/2012 09:50:10
 
A empresa poderá apresentar material didático próprio desde que tenha sido elaborado tomando por base as
bibliografias elaboradas pelas editoras OXFORD UNIVERSITY OU CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. A licitante
deverá observar a exigência contida no item 8 do Termo de Referência.

 Fechar
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Esclarecimento 12/12/2012 09:41:53
 
A empresa DISCOVERY FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CNPJ 06.304.834/0001-77, apresentou tempestivamente o
seguinte pedido de esclarecimento: No Anexo A - Plano de Curso consta a bibliografia recomendada. Consta
material próprio e na sequencia tem material elaborado pelas editoras OXFORD e CAMBRIDGE. É exigido usar
material próprio ou devemos oferecer material didático destas editoras? Informa também que é uma empresa
independente e tem material próprio. Que pode oferecer o material que o mesmo atende a ementa exigida pelo
edital.

 Fechar
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Resposta 12/12/2012 09:41:53
 
A empresa poderá apresentar material didático próprio desde que tenha sido elaborado tomando por base as
bibliografias elaboradas pelas editoras OXFORD UNIVERSITY OU CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. A licitante
deverá observar a exigência contida no item 8 do Termo de Referência.

 Fechar
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Esclarecimento 10/12/2012 11:16:27
 
A empresa RENATA SANTOS COSTA ME, conforme subitem 3.2 do termo de referência, onde está descrito que
"A carga horária semanal será de 10 horas/aula,divididas em 5 aulas de 120 minutos, perfazendo uma carga
horária total de 80 horas/aula por turma, na modalidade presencial", apresentou o seguinte pedido de
esclarecimento: "A carga horária total de 80 horas/aula por turma é referente total mensal ou é referente ao
total da carga horária necessária para o aluno concluir o curso?"

 Fechar
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Resposta 10/12/2012 11:16:27
 
A CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORA/AULA É REFERENTE AO TOTAL DA CARGA HORÁRIA NECESSÁRIA PARA
O ALUNO CONCLUIR O CURSO.

 Fechar


