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EDITAL DE CONVITE N.º 004/2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DE JULGAMENTO
Nilmar da
Silva Braga ME

Descrição

Sebben
Treinamento
Assessoria e Rendimento
Esportiva
no Esporte
LTDA – ME
LTDA – ME

Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de atividades de educação física, desenvolvendo
atividades nos programas e projetos sociais do Centro de
Referência e Assistência Social – CRAS, com o objetivo de
atender os usuários da Política Pública de Assistência Social.
A empresa deverá disponibilizar no mínimo um profissional
da área de educação física para a prestação dos serviços.
Atuar no planejamento de eventos, coordenação e
acompanhamento dos usuários. Cabe ao profissional
executar as ações das atividades de treinamentos
esportivos com crianças e adolescentes, na faixa etária dos
06 aos 16 anos, de cunho coletivo em diferentes
modalidades esportivas.
O tempo total de contratação será de 12 (doze) horas
semanais, sendo que o tempo mínimo para cada grupo
atendido será de 01 (uma) hora semanal, com espaços e
materiais cedidos pela municipalidade.

2.150,00

2.240,00

2.190,00

2.150,00

2.240,00

2.190,00

1.1. Do Local de Trabalho
Os serviços deverão ser prestados semanalmente em
local fornecido pela Contratante, com localização no
município de Poço das Antas, exceto quando houver
participação de competições em outras localidades.
1.2. Do Material
O material necessário para realização das atividades
deverá ser disponibilizado pela municipalidade, sendo que a
Contratada responsabiliza-se pelo recolhimento do material
ao final de cada atividade.
Valor Total Mensal R$:

A empresa acima mencionada foi considerada vencedora do item valor total mensal, assinalado em
negrito e sublinhado, por ter apresentado o menor preço conforme acima exposto.
Poço das Antas, 02 de abril de 2015.

COMISSÃO DE LICITAÇÕES.
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