Paço Municipal Ari Bigarelli, 28 de Junho de 2017.

À
Secretaria de Gabinete

ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista o parecer exarado pelo Sr. Procurador Jurídico opinando
pela regularidade dos atos praticados em todo o certame, principalmente os pertinentes a
Comissão de Seleção e Julgamento de Parceiras entre a Administração Pública e as Organizações
da Sociedade Civil, ADJUDICO as organizações da sociedade civil: “REDE DE EDUCAÇÃO
ROSSELLO – REDUCAR para o Pólo 01; INSTITUTO PRESBITERIANO
EDUCACIONAL LOGOS – IPEL para o Pólo 02 e ESPAÇO EDUCACIONAL
CRESCER para o Pólo 03” vencedoras do certame que apresentaram menor proposta,
conforme Edital constante nos autos.
Deste modo, faço remessa para a autoridade competente, que estando de
acordo com os atos praticados, promova a HOMOLOGAÇÃO, produzindo os efeitos jurídicos
para a contratação.

Reinaldo de Oliveira
Secretario de Educação, Cultura, Esporte e Turismo

Processo nº. 255/2017

OBJETO: Prestação de serviços de atendimento a Educação Infantil Creche, com as
seguintes especificações:
- Polo 1: atendimento integral para até 100 (cem) crianças em creches, na faixa etária
de 2 e 3 anos, ou a completar 02 anos, que possa abranger qualquer extensão do
território municipal;
- Polo 2: atendimento integral para até 50 (cinquenta) crianças em creches, na faixa
etária de 2 e 3 anos, ou a completar 02 anos, que possa abranger os Bairros Jardim
Europa, Jardim São Judas e suas adjacências;
- Polo 3: atendimento integral para até 25 (vinte e cinco) crianças em creches, na faixa
etária de 2 e 3 anos, ou a completar 02 anos, que possa abranger os Bairros Jardim
Floresta, Jardim Marialda ou Central e suas adjacências.

Ao Depto de Licitações e Contratos Administrativos
Sr. Diretor
HOMOLOGAÇÃO

Homologo os atos praticados pela a Comissão de Seleção e Julgamento de Parceiras
entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil, que declarou como
vencedora do presente certame a organização da sociedade civil: “REDE DE EDUCAÇÃO
ROSSELLO – REDUCAR para o Pólo 01; INSTITUTO PRESBITERIANO
EDUCACIONAL LOGOS – IPEL para o Pólo 02 e ESPAÇO EDUCACIONAL CRESCER
para o Pólo 03” nos termos da Ata de Reunião.

Publique-se para que se produza seu efeito legal.

Vargem Grande Paulista, 28 de junho de 2017.

JOSUE SILVEIRA RAMOS
Prefeito

