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Aos 07 (sete) dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis reuniram-se na Sala de
Licitações do Departamento de Compras, às 10h e 30min, a Comissão de Licitação
nomeada pelo Decreto nO 12.303/2015, para proceder à abertura e julgamento das
propostas de preços referente á Tomada de Preços nO37/2015 - Contratação de empresa
especializada para desenvolver curso de aperfeiçoamento técnico, assessoria e supervisão
na operacionalização de medidas socioeducativas; Instrumentalização das intervenções
com os usuários, no Município de Cascavel, visando à inclusão social dos adolescentes que
se encontram em cumprimento de medidas socioeducativa. Aberta a sessão pelo senhor
Presidente foram identificadas as empresas HABILITADAS, conforme Ata de Abertura e
Julgamento nO50/2016:

Empresa ME/EPP
A&C Desenvolvimento Profissional Gerencial Uda Sim

Tatiane Tavares Gedoz - ME Sim
~ - .. - -Na sequencla os envelopes sao abertos e submetidos a venflcaçao pela Comlssao de

Licitação. Os valores ofertados pelas empresas são:
L t I b Io e UnlCO- glo a
Empresas A&C Desenvolvimento Tatiane Tavares Gedoz - ME

Profissional Gerencial Uda
Valor em R$ 41.000,00 30.000,00

. -As propostas de preços das empresas habilitadas foram apresentadas com condlçoes de
pagamento, validade e prazo de execução, conforme o edital. De acordo com o critério de
julgamento (menor preço global), a Comissão de Licitação classifica em primeiro lugar a
proposta comercial da empresa Tatiane Tavares Gedoz - ME, com o valor global de R$
30.000,00 (trinta mil reais). O resultado da classificação será oportunamente publicado no
Órgão Oficial do Município. Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a sessão cujos
trabalhos eu, Fernando Marcos Gea, lavrei a presente ata. ue lid e achada conforme, fica
assinada pela Comissão de Licitação.
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