PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D’OESTE/SP.

Termo de Homologação e Adjudicação
Izaias Aparecido Sanchez, Prefeito do Município de Aparecida D’Oeste, Estado de São Paulo, na forma da Lei e
no uso de suas atribuições, etc...
FAZ SABER, a todos quantos possa interessar que, examinando a presente licitação – Tomada de Preço nº 002/2016, e,
considerando a Ata de Abertura e Julgamento das Propostas apresentado pela Comissão Permanente de Licitação
designada para realizar os procedimentos licitatórios, assim como todo o processado, verificou que a mesma esta em
conformidade com a Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, sem irregularidade ou nulidade a se corrigir ou sanar.
Assim, HOMOLOGO a presente licitação nos termos do artigo 43, VI da mencionada Lei nº 8.666/93. Nesses termos,
considerando satisfatória a proposta apresentada e classificada em primeiro lugar, e que atende as necessidades e
conveniências desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudicado tenho a empresa Somos Sistema Ensino S/A,
inscrita no CNPJ nº 49.323.314/0001-14, localizada na Rua: Gilbraltar, 368 – Bairro Santo Amaro CEP: 04.755-070 na cidade
de São Paulo/SP, que tem por objeto a contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da
Educação Infantil, Ensino Fundamental I (Anos Iniciais) através do fornecimento de material didático pedagógico impresso e
digital (nas versões Web e dispositivos móveis); Portal Educacional contendo objetos digitais educacionais para Alunos,
Professores, Equipe Pedagógica e Pais; Serviço de Assessoria Pedagógica Presencial e à distância; Avaliações de
Desempenho tipo simulados para alunos do Ensino Fundamental I (do 2º ano ao 5º ano do Ensino Fundamental); Avaliação
Simulada modelo Prova Brasil para alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental; cursos de Capacitação e Formação para
a comunidade escolar. Decido ainda, determinar a convocação do Licitante vencedor, na pessoa de seu representante legal
ou procurador, a comparecer no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal, dentro do prazo de 05 (cinco) dias
úteis, para assinatura do Contrato.
Publique-se

Registre-se

Comunique-se.

Aparecida D’Oeste/SP, 14 de março de 2016.
Izaias Aparecido Sanchez
Prefeito Municipal
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