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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CEAP Treinamento Profissional
e Gerencial LTDA, inscrita sob o CNPJ 13.891.611/0001-19, possui competência
técnica na prestação de serviços de capacitação e treinamento para administração
pública.

A empresa já capacitou e treinou representantes desta casa legislativa, não
havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro
dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não
havendo reclamação ou objeção quanto à qualidades capacitações realizadas, as quais
se expõem abaixo:
-Planejamento e Orientações para o Último Ano de Mandato - 20h (Realizado em
Fevereiro/2016)
-licitações e Contratos em Ano Eleitoral: a Fiscalização por Parte do legislativo-
20h (Realizado em Março/2016)
- A Fiscalização das Contas Públicas em Final de Mandato - 20h (Realizado em
Abri1/2016)

- Restrições em Ano Eleitoral e a Concessão Correta de Diárias - 20h (Realizado em
Maio/2016) .

- Lei Anticorrupção: Aspectos Relevantes as Câmaras Municipais - 20h (Realizado
em Junho /2016)

Cocal do Sul/SC, 06 de Julho de 2016
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CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA VINTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP 37330-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CEAP Treinamento Profissional
e Gerencial LTDA, inscrita sob o CNPJ 13.891.611/0001-19, possui competência
técnica na prestação de serviços de capacitação e treinamento para administração
pública.

A empresa já capacitou e treinou representantes desta casa legislativa, não
havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro
dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não
havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade das capacitações realizadas, as
quais se expõem abaixo:

- Regras do Ano Eleitoral e a Fixação dos Subsídios dos Vereadores - 20h
(Realizado em Março/2016).

Câmara Municipal de Passa Vinte - MG, 04 de Julho de 2016
Plenário Luiz Arcas de Aguiar

~~
José ~es~ita Rezende
Presidente da Câmara

RUA LIBERDADE, 155 - CENTRO - PASSA VINTE _MG _(32) 3295-1178
camarapassavinte@hotmail.com



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
ESTADO DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins. que a empresa CEAP Treinamento Profissional e Gerencial

LTDA. inscrita sob o CNPJ 13.891.61110001-19, possui competência técnica na prestação de

serviços de capacitação e treinamento para administração pública.

A empresa já capacitou e treinou representantes desta casa legislativa. não havendo fatos

supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e

desempenho e que cumpriu com sua obrigação. não havendo reclamação ou objeção quanto à

qualidade das capacitações realizadas, as quais se expõem abaixo:

- Lei Anticorrupção: Aspectos Relevantes as Câmaras Municipais - 20h (Realizado em Junho /2016,

Paulo Lopes/SC, 15 de agosto de 2016.

"TOBIAS MANOEL RAUPP
Presidente da Câmara Municipal de Paulo Lopcs

Rua Florianópolis. 05 - Centro - CEP 88490-000 - Paulo Lopes - SC - Fone/Fax (48) 3253-0336
http://www.camarapaulolopes.sc.gov.br/-camara@camarapaulolopes.sc.gov.br



ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERRA ALTA
CNPJ/MF N2 17.165.981/0001-20
E-matl: camara@serraalta.sc.gov.br
Fone: (49) 3364-0112

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
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_ licitações e Contratos em Ano Eleitoral: a Fiscalização por Parte do legíslativo - 20h (Realizado em
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CEAP Treinamento Profissional e
Gerencial LTDA. inscrita sob o CNPJ 13.891.611/0001-19, pOSSUicompetência técruca na
prestação de serviços de capacitação e treinamento para administração pública,

A empresa já capacitou e treinou representantes desta casa legislativa, não
havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro
dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo
reclamação ou objeção quanto à qualidade das capacitações realizadas, as quais se
expõem abaixo:

- A Lei Anticorrupção: Aspectos Relevantes as Câmaras Municipais - 20h
(Realizado em Junho/2016)
- Controle Social ,e a Transparência na Atuação do Legislativo Municipal _ 20h
(Realizado em Malo/2016)

Wenceslau Braz, 28 de Julho de 2016

aldecyr Santana da Silva
Presidente da Câmara


